
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«27» вересня 2018  м. Київ  № 667

Про видачу ліцензії на 
провадження професій-
ної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з 
організації торгівлі на 
фондовому ринку 
АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 
(ідентифікаційний код 
юридичної особи 
36184092) 

За підсумками розгляду заяви від 27.06.2018 вих. 
№5686/01/18 та відповідних документів, поданих за-
явником до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на видачу ліцензій на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з організації торгівлі на фондовому ринку, відпо-
відно до Порядку та умов видачі ліцензії на прова-
дження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 854/23386 (із змінами), Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 17.12.2018 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВА-

РИСТВУ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 36184092; місцезнаходження: 
01004, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44) 
ліцензію на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з організації тор-
гівлі на фондовому ринку.

2. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечи-
ти: внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів; 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

3. Департаменту міжнародної співпраці та кому-
нікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування 
цього рішення в офіційному друкованому виданні 
Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 667 від 27.09.2018 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

НО ВИ НИ

№187 (2940) 01.10.2018 р.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРмАцІйНІ ПоВІдомЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Інвестиційна 
компанія «Крок» (проспект Леніна, 137, м. Запоріжжя, 
69035, код за ЄДРПОУ: 13637182) на зупинення обігу ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Інвестиційна компанія 
«Крок» — розпорядження № 290-дР-З від 27 вересня 
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: 

«01» жовтня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Туристична фірма «Львів-
Супутник» (вул. Княгині Ольги, 116, Франківський р-н, м. 
Львів, 79060, код за ЄДРПОУ: 13811487) на зупинення 
обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Туристична фірма 
«Львів-Супутник» — розпорядження № 289-дР-З від 
27 вересня 2018 року. 

НКцПфР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 27 вересня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку «Про внесення Змін до Положень про порядки реєстрації випуску ін-
вестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інфор-
мації про їх випуск» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

2. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

3. Про внесення Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

4. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку № 597 від 30.08.2018 «Щодо реалізації активів ПАЙОВОГО ІНВЕСТИ-
ЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»»

прийнято рішення

5. Щодо погодження набуття істотної участі Саітовим М.А. у професійному учас-
нику фондового ринку ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

прийнято рішення

6. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку АТ «УКРАЇНСЬКА БІР-
ЖА» (ідентифікаційний код юридичної особи 36184092)

прийнято рішення

7. Про внесення змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Національ-
на суспільна телерадіокомпанія України»

перенесено розгляд питання

9. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

10. Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провади-
ти діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови про-
вадження такої діяльності 

прийнято рішення 
(реєстрація мЮУ)

11. Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку подан-
ня інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміні-
стративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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: 

«01» жовтня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій 
цінних паперів, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповід-
но до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань у формі Витягу від 27.09.2018 року 
№1004474661 про внесення 19.09.2018 запису про 
припинення юридичної особи Державна реєстрація 

припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом; 19.09.2018 11031170030010597, та інфор-
мації, наданої ліквідатором ПАТ «Запорізький домобу-
дівний комбінат» від 17.09.2018 року №02-01/01 
(вх. від 21.09.2018 року №31000), скасовано реєстра-
цію випуску ПАТ «Запорізький домобудівний комбі-
нат» (код за ЄДРПОУ: 01240137). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПАТ «Запорізький домобудівний 
комбінат» від 01.02.2011 року №5/08/1/11, видане 
18.07.2011 року Запорізьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження № 252-дР-С-А 
від 27 вересня 2018 року.

28.10.2018 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.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РІВНЕ-
ЗАЛІЗоБЕТоН» (Код за ЄДРПОУ 01267509) Місцезнаходження: 
33010, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Г.Сковороди, буд. 23.

повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «17» жовтня 2018 року за 
адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Г.Сковороди, буд. 23, кабінет 
директора. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх 
повноважних представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. 
за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – «11» жовтня 2018 року (станом на 24-00). 

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо та ПРоЕКТИ РІШЕНЬ:
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати 

лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Шубіна 
О.В., Оверченко С.В.

2.Про обрання Голови Загальних зборів Товариства. Затвердити Голо-
вою Зборів Сабадишина Вадима Васильовича.

3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити 
секретарем Зборів Кондратюк Галину Дмитрівну.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. За-
твердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів 
акціонерів в наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструва-
лись для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку 
денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. 
Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. За-
свідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаче-
ному Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропону-
ється наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо 
питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню 
питання порядку денного проводиться за попереднім подання заяв се-
кретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 
5  хв.;

5. Затвердження рішення про участь ПрАТ «Рівнезалізобетон» у ство-
ренні ТОВ «СВ-ЛОГІСТІК ГРУП» та передачу основних засобів до статутно-
го капіталу ТОВ «СВ-ЛОГІСТІК ГРУП». Затвердити участь ПрАТ «Рівне-
залізобетон» у створені ТОВ «СВ-ЛОГІСТІК ГРУП» з часткою у 
статутному капіталі.

Затвердити передачу до статутного капіталу новоствореного 
ТОВ  «СВ-ЛОГІСТІК ГРУП» основних засобів ПрАТ «Рівнезалізобетон» в 
обмін на корпоративні права згідно переліку.

Затвердити уповноваженою особою директора ПрАТ «Рівнезалізобе-
тон» для участі в установчих зборах ТОВ «СВ-ЛОГІСТІК ГРУП» з правом 
голосування на установчих зборах, підписання протоколу та статуту 
новоствореного ТОВ «СВ-ЛОГІСТІК ГРУП» .

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 

порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому ст.36 ЗУ «Про 
акціонерні товариства», у приміщенні ПрАТ «Рівнезалізобетон» за адре-
сою: Рівненська обл., м. Рівне вул. Г.Сковороди, буд. 23, кабінет директора 
щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 
12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення ак-
ціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства 
посада директор Приймак О.М. (тел.:0673632213). З питань порядку ден-
ного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до 
зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на влас-
ному веб-сайті rivnezalizobeton.in-ten.com

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є за-
пропонований кандидат представником акціонера.

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

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (про-
ти 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 за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декільком сво-
їм представникам.

Наглядова рада Товариства.
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення загальних зборів  

акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРО-

ПОСТАЧ»
місцезнаходження товариства:
Україна, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Брилівка, вул. Заліз-

нична, 10
Шановні акціонери!

07 листопада 2018 року о 17.00 годині за адресою: Україна, Херсон-
ська обл., цюрупинський р-н, смт. Брилівка, вул. Залізнична, 10, кабі-
нет № 1, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ» (надалі 
ПРАТ «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 07 листопада 2018 року з 16.45 год. до 16.55 год. за адресою: 
Україна, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Брилівка, вул. Залізнич-
на, 10, кабінет № 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 01 листопада 2018 року.

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

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

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

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

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

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

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проекти рішень з переліку питань 
проекту порядку денного загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній 
установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з 
пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших 
питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на 
загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати 
депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з якою Товариством 
укладено договір.
1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про 
закінчення загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівни-
ків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАР-
НИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) 
загальних зборів Товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на 
Загальні збори не допускаються.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних 
зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних 
зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, 
яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та 
запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів прово-
диться виключно з використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного 
законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані 
учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумуля-
тивного голосування), виданий акціонеру за результатами 
проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку 
печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен 
аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних 
засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. 
Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень 
здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо 
він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому 
відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера 
(уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у 
разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, 
які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не 
позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта 
голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представ-
ник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж 
йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання 
порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з 
такого питання порядку денного приймається в разі затвердження 
акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій).  
З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосува-
ти "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх 
інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" 
або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не 
може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропо-
зицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів 
рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами 
рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер 
також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх 
запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосу-
ванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховують-
ся під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, 
якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або 
у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів 
або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 
Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного 
дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може 
перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступ-
ного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість 
розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну 
черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 
трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення 
Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, 
внутрішніх положень та чинного законодавства України.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.
3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положен-
ням його установчих документів.
3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «цЮРУПИНСЬКИй АГРоПоСТАЧ»
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4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати 
діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.
4.2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття 
збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 
має збиток від фінансово-господарської діяльності в 101 тис. грн. 
6.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку 
з його відсутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господар-
ської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
 проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  
порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація за-
значена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  
http://tsuragrosnab.pat.ua.

Інформація про кількість акцій:
Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціоне-

рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 915 800 (один міль-
йон дев’ятсот п'ятнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій.

Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціоне-
рів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо-
рів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 514 128 
(один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч сто двадцять вісім) штук про-
стих іменних акцій. 

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих 
акцій.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер 
ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ» Македон Людмила Іванівна. 
Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до 06 листопада 2018 року (включно) 
у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня пе-
рерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Херсонська обл., 
Цюрупинський р-н, смт. Брилівка, вул. Залізнична, 10, кабінет № 1. Те-
лефон для довідок: (05542) 55-6-25.

07 листопада 2018 року (в день проведення загальних зборів) озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації 
для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

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

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням то-
вариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосу-
вання з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відпо-
відно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого 
договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціо-
нерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запи-
тання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне това-
риство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонер-
не товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-

риства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з орга-
нів.

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

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
товариства.

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

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

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

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

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної осо-
би, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загаль-
них зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - 
держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що 
здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного то-
вариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства 
про призначення, заміну або відкликання свого представника може 
здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно 
до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчувати-
ся депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ак-
ціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
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який видав довіреність, замість свого представника.
основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «цЮРУПИНСЬКИй АГРоПоСТАЧ» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 29161 29296
Основні засоби (за залишковою вартістю) 48 108
Запаси -
Сумарна дебіторська заборгованість 2185 2278
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3507 3554
Власний капітал 4039 4140
Зареєстрований (статутний) капітал 479 479
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 21610 21610
Поточні зобов'язання і забезпечення 3512 3493
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-101 -349

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1915800 1915800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-

ПРАТ «цЮРУПИНСЬКИй АГРоПоСТАЧ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

"Південне управління механізації"
2. Код за ЄДРПОУ 01388265
3. Місцезнаходження 03126, м. Київ, вул. Качалова, 5
4. Міжміський код, телефон  
та факс

0444971011 0444971011

5. Електронна поштова адреса pat_pum@emіtent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://pym.com.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради № 05/18 від 28.09.2018 р. подовжено 

повноваження на новий термін з 02.10.2018 р. по 01.10.2021 р.: голова 
правління Герасименко Лариса Леонідівна. Розмір пакета акцій, яким воло-
діє посадова особа в статутному капіталі емітента – 3,93 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада: 

12.08.2003 р. - 17.12.2003 р. - ВАТ «Південне управління механізації», по-
сада – заступник головного бухгалтера. Згода на оприлюднення паспорт-
них даних не надана.

Згідно рішення Наглядової ради № 05/18 від 28.09.2018 р. подовжено 
повноваження на новий термін з 02.10.2018 р. по 01.10.2021 р.: член прав-
ління Пашанова Ганна Іванівна. Розмір пакета акцій, яким володіє посадо-
ва особа в статутному капіталі емітента – 0,001 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада: 15.09.1995  р. - 
с/ч - ПрАТ «ПУМ», посада - головний бухгалтер. Згода на оприлюднення 
паспортних даних не надана.

Згідно рішення Наглядової ради № 05/18 від 28.09.2018 р. подовжено 
повноваження на новий термін з 02.10.2018 р. по 01.10.2021 р.: член прав-
ління Кобижча Володимир Олександрович. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Попередня посада: 01.09.2004 р. – с/ч: ПрАТ «ПУМ», началь-
ник виробничо-господарського відділу. Згода на оприлюднення паспортних 
даних не надана.

ІІІ. Підпис
1. Голова правління Герасименко Лариса Леонідівна підтверджує до-

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

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ПІВдЕННЕ УПРАВЛІННЯ мЕХАНІЗАцІЇ»

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ 
ВІдПоВІдАЛЬНІСТЮ «КомПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  

АКТИВАмИ «ГЕРц» 
(Код ЕДРПОУ 35420159) сповіщає про втрату  Змін до тексту Регламенту 
Недиверсифікованого закритого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «Будівельні інвестиції «ГЕРЦ» (код за ЄДРІСІ 233987) затвердже-
ного рішенням ДКЦПФР від 03.06.2013р. у зв’язку  знаходженням доку-
ментів в зоні АТО.

В публікації газети №182 від 24.09.18р. текст «від 12.03.2010р.» замі-
нити на «12.03.2008р.»

Генеральний директор Сосяк Т.В.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА 

БАНК»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14359845
3. Місцезнаходження: 04111 Київ Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, буд.35
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Єдиним акціонером АТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єдиного 

акціонера АТ «БТА БАНК» від 25.09.2018 р.) прийнято рішення про підтвер-

дження припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради 
Манкєєва Абая Куанишєвича (паспорт: серія б/с номер 10598319 виданий 
01.03.2016 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан) до-
строково 31.08.2018 р. Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2018 р.

Єдиним акціонером АТ «БТА БАНК» - АТ «БТА Банк» (рішення єдиного 
акціонера АТ «БТА БАНК» від 25.09.2018 р.) прийнято рішення про обрання 
Крівошєіна Олексія Юрійовича (паспорт: серія б/с номер 06984835 вида-
ний 09.11.2010 р. Міністерством Юстиції Республіки Казахстан) незалеж-
ним Член Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій 
емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: до 24.04.2021 р. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Комерційний директор 
ТОВ «Айали Строй», будівельна компанія ІІ категорії, Виконавчий директор 
ТОВ «ЖВК», будівельна компанія ІІ категорії.

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

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

2. Голова Правління   Безвушко Є.О.  27.09.2018

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«БТА БАНК»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо «ШоСТКИНСЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІдПРИЄмСТВо 15962»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23996290
3. Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагарі-

на, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05449) 2-14-98, 

2-05-74
5. Електронна поштова адреса: vat_23996290@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://23996290.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО 15962» (надалі – емітент) від 28.09.2018 року (протокол №26 від 
28.09.2018 року), прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів, а саме: попередньо надано згоду на вчинення 
емітентом значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, які мо-
жуть вчинятися емітентом протягом не більше 1 (одного) року з дати при-
йняття цього рішення граничною сукупною вартістю 50 000 тис. грн., пред-
метом (характером) яких є:

а) продаж основних засобів;
б) придбання рухомого/нерухомого майна.
Надано наглядовій раді емітента повноваження без додаткового рішен-

ня загальних зборів акціонерів:
- погоджувати умови значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсо-

тків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись 

емітентом протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних збо-
рів акціонерів;

- погоджувати/визначати перелік основних засобів, рухомого та не-
рухомого майна (майнових прав) емітента, яке підлягає продажу чи 
придбанню;

- надавати згоду (погодження) на укладання генеральним директо-
ром емітента значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими 
загальними зборами акціонерів, з усіма змінами та доповненнями до 
них.

Уповноважено генерального директора емітента або особу, що виконує 
його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних 
зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені емі-
тента значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами 
акціонерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою емітента 
рішень про їх укладення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить: 12 206 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартос-
ті правочинів до вартості активів емітента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить: 409,63%. Загальна кількість голосуючих 
акцій - 3 496 707 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах – 2 454 153 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття вищезазначеного рішення - 2 454 153 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття вищезаз-
наченого рішення – 0 штук.

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

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

2. Генеральний директор ____________  М.С. Босенко
   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  28.09.2018 року
 (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ШоСТКИНСЬКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІдПРИЄмСТВо 15962»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»
2. Код за ЄДРПОУ: 24916531
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/457-24-00, /044/457-23-87
5. Електронна поштова адреса: info@segodnya.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://segodnya-multimedia.
com/?page=1143

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

Повідомлення про виникнення  
особливої інформації емітента: 

1. Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 21.09.2018 року ви-
рішили: Надати попередню згоду на укладення Товариством правочину 
з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС» про надан-
ня Товариству безповоротної фінансової допомоги на загальну суму 
24 000 000,00 (двадцять чотири мільйони) гривень. Вартість активів емі-
тента за даними останньої фінансової звітності складає 100875000 грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) складає 23,8 %. На засіданні Наглядової 
ради рішення прийнято членами Наглядової ради в кількості 2 (двох) 
осіб одностайно.

2. Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 21.09.2018 року ви-
рішили: Надати попередню згоду на укладення Товариством правочину з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС ТРАНЗИТ» про 
надання Товариству безповоротної фінансової допомоги на загальну 
суму 24 000 000,00 (двадцять чотири мільйони) гривень. Вартість активів 
емітента за даними останньої фінансової звітності складає 100875000 грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) складає 23,8 %. На засіданні Наглядової 
ради рішення прийнято членами Наглядової ради в кількості 2 (двох) осіб 
одностайно.

3. Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 21.09.2018 року 
вирішили: Надати попередню згоду на укладення Товариством право-
чину з Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО» про надання Товари-
ству безповоротної фінансової допомоги на загальну суму 24 000 000,00 
(двадцять чотири мільйони) гривень Вартість активів емітента за дани-
ми останньої фінансової звітності складає 100875000 грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках) складає 23,8 %. На засіданні Наглядової ради рішен-
ня прийнято членами Наглядової ради в кількості 2 (двох) осіб одно-
стайно.

4. Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 21.09.2018 року ви-
рішили: Надати попередню згоду на укладення Товариством Договору 
про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до умов якого 
Товариство надає Товариству з обмеженою відповідальністю «Телераді-
окомпанія «УКРАЇНА» поворотну фінансову допомогу на загальну суму 
22 500 000,00 (двадцять два мільйона п'ятсот тисяч) гривень. Вартість 
активів емітента за даними останньої фінансової звітності складає 
100875000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) складає 22,3 %. На засіданні На-
глядової ради рішення прийнято членами Наглядової ради в кількості 
2 (двох) осіб одностайно.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Генеральний директор Романенко А.П.
28.09.2018

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«СЬоГодНІ мУЛЬТІмЕдІА»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНБАСЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова 
адреса

office@de.com.ua

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

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго» (далi – Товариство або емiтент) 

27.09.2018 (протокол №12) прийняла рiшення про подальше схвалення 
правочину - Договору №858 на поставку продукцiї вiд 12.10.2017. Ринко-
ва вартiсть предмету правочину (сума Договору №858 на поставку 
продукцiї вiд 12.10.2017), що визначена вiдповiдно до законодавства, 
становить 798,468 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2016р.* - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2016р.* становить 0,0152%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 5 585 732 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 0,0143%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину (Договору №858 на поставку продукцiї вiд 

12.10.2017) – лист рифлений, лист просiчно-витяжний; 
- особа, заiнтересована у вчиненi Товариством правочину - Товари-

ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» 
(код ЄДРЮФОП 38903313; мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Пред-
славинська, буд. 34А);

- ознака заiнтересованостi, передбачена ч.2 ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» є афiлiйованою особою Приватно-
го акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг» (ЄДРЮФОП 
38769061, мiсцезнаходження: 03015, м. Київ, вул. Предславинська, 
буд.34 А). ПрАТ «Енергоiнвест Холдинг» є акцiонером, який володiє 
принаймнi 25 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства;

- ознака заiнтересованостi, передбачена ч.3 ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» є стороною правочину;

- умови постачання - DDP, строк дiї договору - до 30.04.2018.
На засiданнi Наглядової ради 27.09.2018 загальна кiлькiсть голосiв - 

4, кiлькiсть голосiв, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 4 голо-
си, «ПРОТИ» - 0 голосiв.

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2016р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання договору.

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго» (далi – Товариство або 
емiтент) 27.09.2018 (протокол №12) прийняла рiшення про подальше 
схвалення правочину - Договору №24/10/17 на поставку топкового 
мазуту вiд 24.10.2017. Ринкова вартiсть предмету правочину (сума 
Договору №24/10/17 на поставку топкового мазуту вiд 24.10.2017), що 
визначена вiдповiдно до законодавства, становить 2 300,4 тис. грн. з 
ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2016р.* - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2016р.* становить 0,0438%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 5 585 732 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 0,0412%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину (Договору №24/10/17 на поставку топкового ма-

зуту вiд 24.10.2017) – мазут топковий; 
- особа, заiнтересована у вчиненi Товариством правочину - Товари-

ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» 
(код ЄДРЮФОП 38903313; мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Пред-
славинська, буд. 34А);

- ознака заiнтересованостi, передбачена ч.2 ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» - Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» є афiлiйованою 
особою Приватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг» 
(код ЄДРЮФОП 38769061, мiсцезнаходження: 03015, м. Київ, 
вул. Предславинська, буд.34 А). ПрАТ «Енергоiнвест Холдинг» є 
акцiонером, який володiє принаймнi 25 вiдсоткiв голосуючих акцiй То-
вариства;

- ознака заiнтересованостi, передбачена ч.3 ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» є стороною правочину;

- умови постачання - DDP, строк дiї договору - до 31.12.2018р.
На засiданнi Наглядової ради 27.09.2018 загальна кiлькiсть голосiв - 

4, кiлькiсть голосiв, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 4 голо-
си, «ПРОТИ» - 0 голосiв.

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2016р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання договору.

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго» (далi – Товариство або емiтент) 
27.09.2018 (протокол №12) прийняла рiшення про подальше схвалення 
правочину - Договору №АУП-13-11/00003 на поставку продукцiї вiд 
13.11.2017. Ринкова вартiсть предмету правочину (сума Договору 
№АУП-13-11/00003 на поставку продукцiї вiд 13.11.2017), що визначена 
вiдповiдно до законодавства, становить 8 100 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2016р.* - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2016р.* становить 0,1543%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 5 585 732 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 0,1450%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину (Договору №АУП-13-11/00003 на поставку 

продукцiї вiд 13.11.2017) – дизельне паливо;
- особа, заiнтересована у вчиненi Товариством правочину - Товари-

ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» 
(код ЄДРЮФОП 38903313; мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Пред-
славинська, буд. 34А);

- ознака заiнтересованостi, передбачена ч.2 ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» - Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» є афiлiйованою 
особою Приватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг» 
(код ЄДРЮФОП 38769061, мiсцезнаходження: 03015, м. Київ, 
вул. Предславинська, буд.34 А). ПрАТ «Енергоiнвест Холдинг» є 
акцiонером, який володiє принаймнi 25 вiдсоткiв голосуючих акцiй 
Товариства;

- ознака заiнтересованостi, передбачена ч.3 ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Торгiвельний дiм «ЕНЕРГОIНВЕСТ» є стороною правочину;

- умови постачання - DDP, строк дiї договору - до 31.12.2018р.
На засiданнi Наглядової ради 27.09.2018 загальна кiлькiсть голосiв - 

4, кiлькiсть голосiв, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 4 голо-
си, «ПРОТИ» - 0 голосiв

* Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2016р. - остання рiчна фiнансова 
звiтнiсть на момент укладання договору.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 
Бондаренко Едуард Миколайович
28.09.2018

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«доНБАСЕНЕРГо»

ПАТ «ХАРКІВГАЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03359500
Місцезнаходження емітента: 61109, м. Харкiв, вул. Безлюдiвська, 1
Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)3414450, (057)3414453
Електроннапоштова адреса емітента: office@khgas.com.ua
Адреса сторінкивмережіІнтернет: http://kh.104.ua
Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб

емiтента
Текст повідомлення:

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" №
26/09-2018 вiд 26.09.2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб Емі-
тента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлін-
ня ПАТ "Харківгаз" Петровського Андрія Юлійовича - на посаді директора
технічного з 26вересня 2018 року, у зв'язку із переведенням на іншу поса-
ду. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фізичної осо-

би на розкриття паспортних даних не надано. На посадi члена Правлiння -
директора технiчного ПАТ "Харкiвгаз" особа перебувала з 24.03.2017 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" №
26/09-2018 вiд 26.09.2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб Емі-
тента, а саме: прийнято рішення про обрання членом Правління Ільєнка
Артема Сергійовича - директором технічним з 27вересня 2018 р. Згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в Статут-
ному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корис-
ливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 30
червня 2019 року (включно). Посади за попередні п'ять років: заступник ге-
нерального директора по газу ПАТ "Дніпрогаз", заступник голови правлін-
ня з питань газопостачання, заступник голови правління з постачання та
обліку газу ПАТ "Дніпрогаз", директор комерційний ПАТ "Дніпрогаз", на-
чальник управління методології обліку природного газу департаменту тех-
нічної політики ТОВ "Регіональна газова компанія". 

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

Голова правління Д.В. Новицький 27.09.2018 р.  
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Артвайнері»

2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, 

вул.П.Лумумби,87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)486531, (0627)486531
5. Електронна поштова адреса: l.rybalka@artwinery.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.artwinery.com.ua/ua/
presscenter/yearlyreport.html

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну акціонерів, 
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно отриманої 27.09.2018 р. інформації від Публічного акціонерного 

товариства «Національний депозитарій України» емітенту стало відомо, 
що розмір пакета голосуючих акцій Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ФИРМА «ЮГ» (ідентифікаційний код 13488368) став меншим, ніж 
порогове значення пакета акцій. До відчуження акцій розмір частки акціо-
нера складав 38,8491% статутного капіталу, після відчуження акцій - 
0,0002%. Інформація про відчуження акцій та яким чином (прямо або опо-
середковано) воно відбувалось емітенту не відома. Розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження акцій складав 
49,8369%, після відчуження - 0,0002%. Відомості про осіб, які входять до 
ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа здійснює розпорядження акціями, емітенту невідомі. Дата, в яку по-
рогове значення було перетнуто, емітенту невідома. 

Згідно отриманої 27.09.2018 р. інформації від Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України» емітенту стало відомо, 
що розмір пакета голосуючих акцій Ахметова Ігоря Леонідовича став біль-
шим, ніж порогове значення пакета акцій. До набуття права власності на 
акції розмір частки акціонера складав 19,4246% статутного капіталу, після 

набуття акцій - 23,3094%. Інформація про набуття акцій та яким чином 
(прямо або опосередковано) воно відбувалось емітенту не відома. Розмір 
частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття 
акцій складав 24,9184%, після набуття - 29,8839%. Відомості про осіб, які 
входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, 
через яких особа здійснює розпорядження акціями, емітенту невідомі. 
Дата, в яку порогове значення було перетнуто, емітенту невідома. 

Згідно отриманої 27.09.2018 р. інформації від Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України» емітенту стало відомо, 
що розмір пакета голосуючих акцій Колеснікова Бориса Вікторовича став 
більшим, ніж порогове значення пакета акцій. До набуття права власності 
на акції розмір частки акціонера складав 0% статутного капіталу, після на-
буття акцій - 9,7122%. Інформація про набуття акцій та яким чином (прямо 
або опосередковано) воно відбувалось емітенту не відома. Розмір частки 
власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття акцій 
складав 0%, після набуття - 12,4516%. Відомості про осіб, які входять до 
ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа здійснює розпорядження акціями, емітенту невідомі. Дата, в яку по-
рогове значення було перетнуто, емітенту невідома. 

Згідно отриманої 27.09.2018 р. інформації від Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України» емітенту стало відомо, 
що розмір пакета голосуючих акцій Колеснікової Світлани Володимирівни 
став більшим, ніж порогове значення пакета акцій. До набуття права влас-
ності на акції розмір частки акціонера складав 0% статутного капіталу, піс-
ля набуття акцій - 9,7122%. Інформація про набуття акцій та яким чином 
(прямо або опосередковано) воно відбувалось емітенту не відома. Розмір 
частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття 
акцій складав 0%, після набуття - 12,4516%. Відомості про осіб, які входять 
до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через 
яких особа здійснює розпорядження акціями, емітенту невідомі. Дата, в яку 
порогове значення було перетнуто, емітенту невідома. 

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

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

2. Генеральний директор  Толкачов І.Е.
28.09.2018

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АРТВАйНЕРІ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "НоВо-
ВоЛИНСЬКИй ЛИВАР-
НИй ЗАВод"

2. Код за ЄДРПОУ 05799344
3. Місцезнаходження 45403, м.Нововолинськ,  

вул.Луцька, 29
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 48087 03344 48087
5. Електронна поштова адреса info@nlz.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

nlz.ua

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

II. Текст повідомлення
З 01.10.18р. припинено повноваження члена Правлiння Лебедюка 

Олександра Степановича у зв’язку з поданою заявою про переведення з 
посади заступника директора по виробництву - члена правлiння на iншу 
посаду, наказ №46-вк вiд 27.09.18р., згоди на розкриття паспортних даних 
не дано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0017% на суму 
27,25 грн, виконував обов'язки з 22.12.2003 р. На посаду замiсть звiльненого 
члена правлiння нiкого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Чернявський Iгор Валентинович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

28.09.2018
(дата)

ПАТ «ХАРКІВГАЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03359500
Місцезнаходження емітента: 61109, м. Харкiв, вул. Безлюдiвська, 1
Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)3414450, (057)3414453
Електроннапоштова адреса емітента: office@khgas.com.ua
Адреса сторінкивмережіІнтернет: http://kh.104.ua
Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб

емiтента
Текст повідомлення:

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" №
26/09-2018 вiд 26.09.2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб Емі-
тента, а саме: прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлін-
ня ПАТ "Харківгаз" Петровського Андрія Юлійовича - на посаді директора
технічного з 26вересня 2018 року, у зв'язку із переведенням на іншу поса-
ду. Часткою в Статутному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фізичної осо-

би на розкриття паспортних даних не надано. На посадi члена Правлiння -
директора технiчного ПАТ "Харкiвгаз" особа перебувала з 24.03.2017 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Харківгаз" №
26/09-2018 вiд 26.09.2018 р. відбулися зміни у складі посадових осіб Емі-
тента, а саме: прийнято рішення про обрання членом Правління Ільєнка
Артема Сергійовича - директором технічним з 27вересня 2018 р. Згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в Статут-
ному капіталі ПАТ "Харківгаз" не володіє. Непогашеної судимостi за корис-
ливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 30
червня 2019 року (включно). Посади за попередні п'ять років: заступник ге-
нерального директора по газу ПАТ "Дніпрогаз", заступник голови правлін-
ня з питань газопостачання, заступник голови правління з постачання та
обліку газу ПАТ "Дніпрогаз", директор комерційний ПАТ "Дніпрогаз", на-
чальник управління методології обліку природного газу департаменту тех-
нічної політики ТОВ "Регіональна газова компанія". 

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

Голова правління Д.В. Новицький 27.09.2018 р.  
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ЕЛЕКТРо-
ВАЖХIм ПРоЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 01416777
3. Місцезнаходження 49600, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41
4. Міжміський код, телефон та факс 0567860108 0567445508
5. Електронна поштова адреса buh@ethp.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

Ethp.dp.ua/news.html

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

II. Текст повідомлення
Кучерук Сергiй Миколайович призначений виконуючим обовязки дирек-

тора ПАТ «Електроважхiмпроект» строком на дванадцять мiсяцiв з 27 ве-
ресня 2018 р. по 26 вересня 2019 р. згiдно з наказом Української державної 
корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укр-
монтажспецбуд» №26-к вiд 26.09.2018 р. Рiшення акцiонера 
ПАТ «Електроважхiмпроект» №3 вiд 26.09.2018 р. (Повноваження 
продовженi).

Попередня посада: в.о. директора ПАТ «Електроважхiмпроект» з 
21.04.2014 р. по 26.09.2018 р.

До призначення в.о. директора ПАТ «Електроважхiмпроект» - 
ТОВ «Трансенерджi», заступник директора з листопада 2012 р. по лютий 
2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення 
паспортних даних не надана.

Кучерук Сергiй Миколайович, виконуючий обовязки директора 
ПАТ «Електроважхiмпроект» звiльнений 26 вересня 2018 р. у звязку з 
закiнченням строку перебування на посадi (ст.36 п. 2КЗпП України) згiдно з 
наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i 
спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд» №25-к вiд 
26.09.2018 р.

Строк перебування на посадi: з 21.03.2014 р. по 26.09.2018 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Част-

кою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення 
паспортних даних не надана.

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 Кучерук Сергiй Миколайович
Виконуючий обовязки 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

27.09.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «БУдІВЕЛЬНо – фІНАНСоВА Ком-
ПАНІЯ «ГЛоБАЛ ЕСТЕйТС»

Ідентифікаційний код юридичної особи 24925429
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, Володимирська, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 044 506 20 09, 044 506 20 09
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.global-estates.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

ПрАТ БФК «Глобал Естейтс» 28.09.2018 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради. Посадо-
ва особа Суммовська Наталія Іванівна, яка займала посаду Директор, 
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 10 років 7 міс. В порядку ст. 21 Закону України 
«Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова осо-
ба не надала.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «БФК «Глобал 
Естейтс» 28.09.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Про-
токолу Наглядової ради. Мазурок Юрій Володимирович обрано на посаду 
Тимчасово виконуючий обов»язки Директора. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: до обрання Директора. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: бухгалтер, Головний бухгалтер. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. В порядку ст. 21 Закону 
України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова 
особа не надала.

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

міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Директор Суммовська Наталія Іванівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
28.09.2018

(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"РІВНЕАЗоТ"

2. Код за ЄДРПОУ 05607824
3. Місцезнаходження 33017 м. Рівне-17 д/н
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0362) 61-83-76 (0362) 61-83-76

5. Електронна поштова адреса corpsekretar@azot.rv.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.azot.rv.ua/aktsioneram/
osoblyva-informatsiia-tovarystva1

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 26.09.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 
рада;

Предмет правочину: відступлення права вимоги;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 551765000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 5002691000 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 11,02936%;

3 з 3 членів Наглядової ради, які брали участь у заочному опитуванні 
(голосуванні) Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» проголосували «ЗА».

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства:

Статутом Товариства не визначено додаткових критеріїв стосовно від-
несення правочинів до значних правочинів.

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 Власюк Микола Максимович
Перший заступник директора з 
економіки та фінансів

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2018.09.27
(дата)
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІН-
ЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

(далі- Товариство)
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;

код ЄДРПОУ13428292), повідомляє акціонерів про скликання позачерго-
вих загальних зборів акціонерів, що відбудуться 17 жовтня 2018 року об
11.00  за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у примі-
щенні залу засідань (2 -й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде про-
водитись 17 жовтня 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро,
вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50
годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складеного станом на 24 годину 11.10.2018р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 11.10.2018р.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення
"Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб - Барзенець О.А., Ласько Л.Г. 
Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закін-

чення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиня-
ються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голо-
сування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здій-
снити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства."

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування.

Проект рішення:
"Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для го-

лосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимча-
совою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової
Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому голо-
вою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з
зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня
засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічиль-
ної комісії) та печаткою." 

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку
денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламен-
ту роботи загальних зборів.

Проект рішення:
"Обрати:
- Голова зборів - Черниш Вікторія Веніамінівна
Секретар зборів - Первун Тетяна Іванівна   
Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться

на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропетровський ін-
женерно-технічний центр "Контакт", опублікований в оголошенні про про-
ведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку - "Відомостях Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку" №187   від  01 жовтня 2018   ро-
ку, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку - www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ "Дніп-
ропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" - www.kontakt.biz.ua

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлете-

нів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку

денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламен-
ту роботи загальних зборів.

4. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січ-
ні-квітні 2019 року.

5. Щодо укладення договору факторингу з регресом між Товариством та
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) (далі - "Банк").

6. Щодо надання повноважень директору  на підписання відповідних до-
говорів та документів від імені Товариства з Банком

Затвердити регламент роботи:
- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин; 
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин; 
- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання -

на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) що-

до виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з пи-
тань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Про-
цедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбува-

ються відповідно Закону України "Про акціонерні товариства".  
4.   Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення знач-

ного правочину Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та
в січні-квітні 2019 року.

Проект рішення:
"Попередньо надати згоду на вчинення значних  правочинів Товариства,

що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року:
Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобу-

дування імені О.О. Морозова"  на постачання (продаж) товару на загальну
суму не більше 25 000,00 тис грн;

Державне підприємство "Завод "Генератор" на постачання (продаж) то-
варів на загальну суму не більше 8 000,0 тис.грн

Державне підприємство "Завод імені Малишева" на постачання (продаж)
товарів на загальну суму не більше 35 000,0 тис грн;

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс" "Іскра" на поста-
чання (продаж) товарів на загальну суму не більше 9 000,0 тис грн;

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" на постачання (про-
даж) товарів загальну суму не більше 32 000,0 тис.грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРУМ СОРС" на постачан-
ня (продаж) товарів загальну суму не більше 10 000,0 тис.грн.

5. Щодо укладення договору факторингу з регресом між Товариством та
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) (далі - "Банк").

Проект рішення:
Укласти з Банком договір факторингу з регресом згідно з умовами якого

Банк здійснює факторингове фінансування Товариства, а Товариство  від-
ступає Банку свої права грошових вимог до третіх осіб (боржників), при ць-
ому Підприємство в повному обсязі відповідає перед Банком за невико-
нання/ неналежне виконання боржниками грошових вимог, права за якими
Підприємство відступає Банку,  на наступних умовах:

- ліміт факторингового фінансування - 15 000 000.00 (п'ятнадцять  мільй-
онів гривень 00 копійок);

- строк дії ліміту факторингового фінансування  до 25.03.2019 року;
- сплата процентної ставки за користування грошовими коштами за фак-

торинговим фінансуванням, інших комісій та платежів на умовах, встанов-
лених Банком.

6. Щодо надання повноважень директору  на підписання відповідних до-
говорів та документів від імені Товариства з Банком.

Проект рішення:
Уповноважити  директора Приватного акціонерного товариства "Дніпро-

петровський інженерно-технічний центр "Контакт" Черниш Вікторію Вені-
амінівну на укладення відповідних договорів з Банком, підписання реєстрів
до укладених договорів факторингу з регресом   та всіх необхідних доку-
ментів на зазначених вище умовах з правом одноособового прийняття рі-
шень щодо розміру процентної ставки за користування грошовими кошта-
ми за факторинговим фінансуванням, комісій, платежів та інших остаточ-
них договірних умов.

Попередньо надати повноваження директору Приватного акціонерного
товариства "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" Чер-
ниш Вікторію Веніамінівну   на  укладення з Банком у майбутньому  будь-
яких додаткових угод/реєстрів до договорів, що будуть укладені на підста-
ві цього рішення  (з правом самостійно погоджувати умови на власний роз-
суд без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності) без не-
обхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень
уповноваженого органу Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в

ч. 4  ст. 35 закону України "Про акціонерні товариства"- www.kontakt.biz.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознай-
омлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань,
включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (пе-
рерва з 12.00 до 13.00 годин)  за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська, б.
2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведен-
ня. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
директор приватного акціонерного товариство "Дніпропетровський інже-
нерно-технічний центр "Контакт" - Черниш Вікторія Веніамінівна.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів, надаються на письмовий запит  акціонера. Письмовий
запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний ак-
ціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера
- юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера

ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"
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Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІН-
ЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

(далі- Товариство)
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;

код ЄДРПОУ13428292), повідомляє акціонерів про скликання позачерго-
вих загальних зборів акціонерів, що відбудуться 17 жовтня 2018 року об
11.00  за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у примі-
щенні залу засідань (2 -й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде про-
водитись 17 жовтня 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро,
вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50
годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складеного станом на 24 годину 11.10.2018р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 11.10.2018р.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення
"Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб - Барзенець О.А., Ласько Л.Г. 
Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закін-

чення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиня-
ються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голо-
сування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здій-
снити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства."

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлете-
нів для голосування.

Проект рішення:
"Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для го-

лосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимча-
совою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової
Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому голо-
вою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з
зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня
засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічиль-
ної комісії) та печаткою." 

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку
денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламен-
ту роботи загальних зборів.

Проект рішення:
"Обрати:
- Голова зборів - Черниш Вікторія Веніамінівна
Секретар зборів - Первун Тетяна Іванівна   
Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться

на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропетровський ін-
женерно-технічний центр "Контакт", опублікований в оголошенні про про-
ведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку - "Відомостях Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку" №187   від  01 жовтня 2018   ро-
ку, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку - www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ "Дніп-
ропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" - www.kontakt.biz.ua

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлете-

нів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку

денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламен-
ту роботи загальних зборів.

4. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січ-
ні-квітні 2019 року.

5. Щодо укладення договору факторингу з регресом між Товариством та
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) (далі - "Банк").

6. Щодо надання повноважень директору  на підписання відповідних до-
говорів та документів від імені Товариства з Банком

Затвердити регламент роботи:
- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин; 
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин; 
- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання -

на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) що-

до виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з пи-
тань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Про-
цедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбува-

ються відповідно Закону України "Про акціонерні товариства".  
4.   Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення знач-

ного правочину Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та
в січні-квітні 2019 року.

Проект рішення:
"Попередньо надати згоду на вчинення значних  правочинів Товариства,

що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року:
Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобу-

дування імені О.О. Морозова"  на постачання (продаж) товару на загальну
суму не більше 25 000,00 тис грн;

Державне підприємство "Завод "Генератор" на постачання (продаж) то-
варів на загальну суму не більше 8 000,0 тис.грн

Державне підприємство "Завод імені Малишева" на постачання (продаж)
товарів на загальну суму не більше 35 000,0 тис грн;

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс" "Іскра" на поста-
чання (продаж) товарів на загальну суму не більше 9 000,0 тис грн;

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" на постачання (про-
даж) товарів загальну суму не більше 32 000,0 тис.грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРУМ СОРС" на постачан-
ня (продаж) товарів загальну суму не більше 10 000,0 тис.грн.

5. Щодо укладення договору факторингу з регресом між Товариством та
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) (далі - "Банк").

Проект рішення:
Укласти з Банком договір факторингу з регресом згідно з умовами якого

Банк здійснює факторингове фінансування Товариства, а Товариство  від-
ступає Банку свої права грошових вимог до третіх осіб (боржників), при ць-
ому Підприємство в повному обсязі відповідає перед Банком за невико-
нання/ неналежне виконання боржниками грошових вимог, права за якими
Підприємство відступає Банку,  на наступних умовах:

- ліміт факторингового фінансування - 15 000 000.00 (п'ятнадцять  мільй-
онів гривень 00 копійок);

- строк дії ліміту факторингового фінансування  до 25.03.2019 року;
- сплата процентної ставки за користування грошовими коштами за фак-

торинговим фінансуванням, інших комісій та платежів на умовах, встанов-
лених Банком.

6. Щодо надання повноважень директору  на підписання відповідних до-
говорів та документів від імені Товариства з Банком.

Проект рішення:
Уповноважити  директора Приватного акціонерного товариства "Дніпро-

петровський інженерно-технічний центр "Контакт" Черниш Вікторію Вені-
амінівну на укладення відповідних договорів з Банком, підписання реєстрів
до укладених договорів факторингу з регресом   та всіх необхідних доку-
ментів на зазначених вище умовах з правом одноособового прийняття рі-
шень щодо розміру процентної ставки за користування грошовими кошта-
ми за факторинговим фінансуванням, комісій, платежів та інших остаточ-
них договірних умов.

Попередньо надати повноваження директору Приватного акціонерного
товариства "Дніпропетровський інженерно-технічний центр "Контакт" Чер-
ниш Вікторію Веніамінівну   на  укладення з Банком у майбутньому  будь-
яких додаткових угод/реєстрів до договорів, що будуть укладені на підста-
ві цього рішення  (з правом самостійно погоджувати умови на власний роз-
суд без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності) без не-
обхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень
уповноваженого органу Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також інформація, зазначена в

ч. 4  ст. 35 закону України "Про акціонерні товариства"- www.kontakt.biz.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення за-
гальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознай-
омлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань,
включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (пе-
рерва з 12.00 до 13.00 годин)  за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська, б.
2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведен-
ня. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами -
директор приватного акціонерного товариство "Дніпропетровський інже-
нерно-технічний центр "Контакт" - Черниш Вікторія Веніамінівна.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів, надаються на письмовий запит  акціонера. Письмовий
запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний ак-
ціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера
- юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером - при
пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера

ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ" - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чин-
ного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування

на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законо-
давства, або інший документ, який підтверджує повноваження представни-
ка, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх
представників. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на
право участі та голосування на загальних зборах не виключає право учас-
ті на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій
розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у
будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити
свого представника на загальних 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 пред-
ставника.  

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів -26.09.2018р. (станом на 27.09.2018р.),  за-
гальна кількість акцій становить - 150 штук, кількість голосуючих акцій ста-
новить - 150 штук.

Телефон для довідок - 0562 31 76 11, 0562 31- 76-00
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 187 від 01 жовтня  2018 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ "ДІТЦ "Контакт" Черниш В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.

Наглядовою радою Банку 26.09.2018 прийняте рiшення про вчинення
значного правочину, а саме: договору застави товарiв в оборотi № 016-
2018-1-Т вiд 26.09.2018р., що укладатиметься iз заставодавцем - ТОВ
"ЕКВАТОР ГРУПС" (ЄДРПОУ: 40684113), вiдповiдно до якого у якостi за-
безпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №016-2018
вiд 26.09.2018р., що укладатиметься мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПI-
ТАЛ" та ТОВ "ЕКВАТОР ГРУПС" (ЄДРПОУ: 40684113) у заставу Банку пе-
редається належне заставодавцю майно - товари в оборотi, а саме: на-
сiння соняшнику українського походження у кiлькостi 7700 тон, заставною
вартiстю 71 225 000,00 грн. (сiмдесят один мiльйон двiстi двадцять п'ять
тисяч гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 71 225 000,00 грн. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 14.04%.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5,
кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових
критерiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину
до значного.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління Щиголев В.В. 27.09.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «CКIФIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 20945990
3. Місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, 2, офiс 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442904727 0442904727
5. Електронна поштова адреса: office@skyfia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: skyfia.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.09.2018 р. припинено пов-
новаження Бiлинської Наталiї Ярославiвни на посадi Члена Правлiння.
Пiдстава - змiна структури органiв управлiння. Бiлинська Н.Я. не володiє
пакетом акцiй ПрАТ «СК «СКIФIЯ». Перебувала на посадi з 24.04.2018 р.
Непогашеної судимостi не має. Паспорт громадянина України серiї АН
823185.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.09.2018 р. припинено пов-
новаження Коаченко Олени Олександрiвни на посадi Члена Правлiння.
Пiдстава - змiна структури органiв управлiння. Козаченко О.О. не володiє
пакетом акцiй ПрАТ «СК «СКIФIЯ». Перебувала на посадi з 24.04.2018 р.
Непогашеної судимостi не має. Паспорт громадянина України серiї АК
336985.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.09.2018 р. припинено пов-
новаження Шафоростової Ксенiї Станiславiвни на посадi Члена Правлiн-
ня. Пiдстава - змiна структури органiв управлiння. Шафоростова К.С. не
володiє пакетом акцiй ПрАТ «СК «СКIФIЯ». Перебувала на посадi з
24.04.2018 р. Непогашеної судимостi не має. Паспорт громадянина Укра-
їни серiї АО 152264.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.09.2018 р. припиняються
повноваження Лапiнської Олександри Георгiївни на посадi Голови Прав-
лiння з 03.10.2018 р. Пiдстава - змiна структури органiв управлiння. Ла-
пiнська О.Г. не володiє пакетом акцiй ПрАТ «СК «СКIФIЯ». Перебувала на
посадi з 12.12.2017 р. Непогашеної судимостi не має. Паспорт громадя-
нина України серiї АН 895725.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.09.2018 р. обрано Гене-
ральним директором Лапiнську Олександру Георгiївну з 04.10.2018 р. Пiд-
става - змiна структури органiв управлiння. Не володiє пакетом акцiй
ПрАТ «СК «СКIФIЯ». Непогашеної судимостi не має. Обрана безстроково.
Посади протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, генеральний
директор, голова правлiння. Паспорт громадянина України серiї АН
895725.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Лапiнська Олександра Георгiївна

26.09.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816

(044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство «Прага Авто» (надалі – Товари-
ство), код за ЄДРПОУ- 31167690 , місцезнаходження – 03142, м. Київ, 
вул. Академiка Кримського, буд. 27, повідомляє, що позачергові загальні 
збори акціонерів відбудуться 26 жовтня 2018 року об 11:00 год. за адре-
сою: 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс № 1. По-
зачергові загальні збори акціонерів (надалі - Збори) скликаються згідно ч.5 
ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є за-

інтересованість, та затвердження проектів відповідних договорів/додатко-
вих угод.

6. Про поширення умов діючого договору Поруки ПрАТ «Прага Авто» 
№12/150-2/1259 від 14.11.2017р. на нові умови кредитування ТОВ «Авто-
центр Прага Авто на Кільцевій» за Договором овердрафту №015/150-2/655 
від 14.11.2017р.

7. Про поширення умов діючого договору Поруки ПрАТ «Прага Авто» 
№12/150-2/1664 від 30.05.2018 на нові умови надання гарантій ТОВ «Авто-
центр Прага Авто на Кільцевій» за Договором надання гарантій № 019/150-
2/225 від 30.05.2018р.

8. Про укладення Додаткової угоди до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 
№010/42/570 від 13.09.2011р. щодо пролонгації терміну із встановленням 
щомісячного графіка погашення та зміною відсоткової ставки, та затвер-
дження проекту відповідної Додаткової угоди до кредитного договору.

9. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» 
на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товари-
ства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, 
необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі 
інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).

Реєстрація учасників відбуватиметься 26 жовтня 2018 року з 10:00  год. 
до 10:50 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації учасникам Збо-
рів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – 
паспорт і довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи 
без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізо-
вані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), 
паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 22 жовтня 2018 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів 
до 25 жовтня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства: 03142, м. Київ, вул. Академiка Крим-
ського, буд. 27, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 
(перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Зборів (26 жовтня 2018 
року) – за місцем їх проведення за адресою: за місцем їх проведення за 
адресою: 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс 1.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку 
денного Зборів до дати проведння Зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів (надалі-матеріали): акціонер 
(представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище 
відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та 
довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріа-
ли; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відпо-
відальній особі в повному об’ємі. 

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення 
Зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запи-
тання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відпо-
віді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня 
після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Харун Леонід Васильович (надалі – 
«відповідальна особа»), тел. (044) 207-77-00.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів 

вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товари-
ства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Пропозиція 
до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що нале-
жать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів То-
вариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шля-
хом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю: після реєстра-
ції та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує 
волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до 
наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на 
право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Збо-
рах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також 
інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: http://www.praga-auto.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів 28 вересня 2018 року: загальна 
кількість акцій – 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 100 шт.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:
1) з першого питання порядку денного: Обрати Головою Лічильної 

комісії Чернова Олександра Ігоровича;
2) з другого питання порядку денного: Затвердити порядок та спосіб 

засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх 
представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність ви-
готовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконав-
чим органом формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповід-
ності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими 
Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної 
комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відпо-
відають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, 
Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не 
дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає ві-
домості про недійсні бюлетені.

3) з третього питання порядку денного: Обрати Головою зборів Гвоз-
дьова Михайла Олексійовича, Секретарем зборів Щербину Олександра 
Миколайовича.

4) з четвертого питання порядку денного: Встановити наступний ре-
гламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попере-
днім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазна-
ченням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; 
обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів 
у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акці-
онера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.; 

5) з п’ятого питання порядку денного: надати згоду на вчинення пра-
вочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, затвердити проекти від-
повідних договорів/додаткових угод (проект відповідних договорів/додатко-
вих угод, викласти в додатку до Протоколу).

6) з шостого питання порядку денного: Поширити умови діючого до-
говору Поруки ПрАТ «Прага Авто» №12/150-2/1259 від 14.11.2017р. на нові 
умови кредитування ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» за Догово-
ром овердрафту №015/150-2/655 від 14.11.2017р.

7) з сьомого питання порядку денного: Поширити умови діючого до-
говору Поруки ПрАТ «Прага Авто» №12/150-2/1664 від 30.05.2018 на нові 
умови надання гарантій ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» за До-
говором надання гарантій № 019/150-2/225 від 30.05.2018р.

8) з восьмого питання порядку денного: Укласти нову додаткову уго-
ду до кредитного договору №010/42/570 від 13.09.2011 р.

Затвердити проект додаткової угоди до кредитного договору 
№010/42/570 від 13.09.2011 р. (проект додаткової угоди до кредитного до-
говору №010/42/570 від 13.09.2011 р., викласти в додатку до Протоколу).

9) з дев’ятого питання порядку денного: Надати повноваження Гене-
ральному директору ПрАТ «Прага Авто» на укладення/підписання з 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів 
та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання 
прийнятих рішень, самостійно погоджувати всі інші умови цих правочинів 
(договорів та/або додатків до них).

Приватне акціонерне товариство «Прага Авто»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ПРАГА АВТо»
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Индекс ПфТС в четверг вернулся  
в «зеленую зону»

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился 
на 0,26% - до 538,81 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 1,176 млрд грн, в 
том числе акциями – 8,08 млн грн.

Среди индексных бумаг подорожали акции «Центр-
энерго» (+2,75%) и «Укрнафты» (+0,29%).

В «красной зоне» завершили торги акции «Донбасс-

энерго» (-3,7%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился 

на 1,07% - до 1655,94 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 

четверг повысился на 1,11% - до 437,1 пункта при объе-
ме торгов 3,65 млн злотых (28,25 млн грн).

По итогам дня выросли в цене акции «Агротона» 
(+3,59%) и «Кернела» (+3,47%).

Отрицательную динамику показали акции агрохол-
динга ИМК (-1,61%) и «Астарты» (-0,67%).

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «БоРИСПІЛЬСЬКА СПЕцІАЛІЗоВА-
НА ПЕРЕСУВНА мЕХАНІЗоВАНА КоЛоНА - 530».

2. Код за ЄДРПОУ: 06953327.
3. Місцезнаходження: 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Броварська, б.46
4. Міжміський код, телефон та факс: (04595) 64-4-78 (04595) 64-5-04
5. Електронна поштова адреса: spmk530@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.06953327.smіda.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
26.09.2018 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення 

про продовження терміну повноважень посадових осіб Товариства:
– переобрано на новий термін посадову особу - Голова правління Іванова 

Тамара Павлівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акції 
(частка у статутному капіталі) Товариства особі не належать. Особу переоб-
рано строком на п'ять років. Особу переобрано в зв'язку з закінченням терміну 
повноважень, на який призначалась. Посадова особа емітента судимості за 
корисливі чи посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ «Бориспільська СПМК-530».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова Правління Іванова Тамара Павлівна

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 «БУРоВИК»

2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну акціонерів, 
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних папе-

рів - 25.09.2018 р. Фізична особа Кебкал Сергій Віталійович придбав акції у 
кількості, що складає 29,0489 % від загальної кількості акцій юридичної 
особи. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій 
до набуття права власності на такий пакет акцій - 14,1556 %; Розмір частки 
власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права 
власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 
55,1766 %; Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосе-
редковано) вона відбувалась - інформація відсутня. Відомості про осіб, які 
входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, 
через яких особа здійснює розпорядження акціями - інформація відсутня. 
Емітент не володіє інформацією про дату, в яку порогові значення було до-
сягнуто або перетнуто.

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

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

2. Голова правлiння  Гаген С.І.

РІЧНА ІНфоРмАцІЯ ЗА 2017рік.
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо ПРоЕКТНо – БУдІВЕЛЬНА фІРмА 
«ХЕРСоНБУд», код за ЄДРПОУ 01273243, місце знаходження: 
м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 24, міжміський код та телефон емі-
тента: 0552-26-46-32.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
Інформаційній базі даних Комісії : 02.05.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://01273243.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма 
«Рада-аудит», код ЄДРПОУ 31221244.

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів були 
проведені 30.04.18 року, кворум зборів : 88,86 до загальної кількості голосів

Перелік питань, що розглядалися на зборах:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Херсонбуд».
2. Про порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Хер-

сонбуд».
3. Про звіт Правління ПАТ «Херсонбуд» за 2017р. та ухвалення рішення 

за результати розгляду звіту.
4. Про звіт Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд» за 2017р.та ухвалення 

рішення за результатами розгляду звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії ПАТ «Херсонбуд» за 2017р. Затвердження 

звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Товариства.
6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Херсонбуд» за 

2017р..
7. Про розподіл прибутку (збитків) за 2017р..
8. Про припинення повноважень Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд».
9. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд».

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента.
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 44319 44554
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16679 16646
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2653 2236
Сумарна дебіторська заборгованість 10682 10439
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 80
Власний капітал 10494 11043
Статутний капітал 1621 1621
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2400) (2151)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 14789 15185
Поточні зобов’язання і забезпечення 18326 18326
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.) (0,92) (0,88)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію(грн.)

(0,92) (0,88)

Середньорічна кількість простих акцій (шт..) 1543870 1543870
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду (загальна номінальна вартість)

0 0

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду (у відсотках від статутного капіталу)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Голова Наглядової Ради  Б.м. Сандик

НОВИНИ
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Украина и ВБ подписали грантовое 
соглашение на реализацию проекта  

по предоставлению социальных услуг  
на $2,85 млн

Украина и Всемирный банк (ВБ) подписали грантовое 
соглашение на реализацию проекта по предоставлению 
социальных услуг в 30 объединенных территориальных 
громадах (ОТГ) в Одесской и Тернопольской областях 
на $2,85 млн, передает корреспондент агентства 
«Интерфакс-Украина».

Средства на внедрение этого проекта обеспечил 
Японский фонд социального развития, сообщила дирек-
тор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и 
Украины Сату Кахконен в ходе пресс-конференции в 
четверг.

Проект направлен на улучшение доступа уязвимых 
слоев населения к социальным услугам и будет вне-
дряться Украинским фондом социальных инвестиций на 
протяжении 2018-2022 годов.

«Он состоит из двух компонентов. Первый из них - 
учебный, направленный на развитие кадрового потен-
циала. Второй компонент заключается в том, что на 
основе проведенной оценки первого компонента, будет 
предоставляться финансирование микропроектов, на-
правленных на повышение доступности социальных 
услуг, в частности, людям пожилого возраста», - отметил 
чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине 
Суми Шигеки.

Для внедрения микропроектов будет выбрано 10 ОТГ, 
максимальная сумма финансирования - $140 тыс.

Рынок финансового лизинга  
в I полугодии-2018 почти удвоился -  

член Нацкомфинуслуг
Рынок финансового лизинга в первом полугодии 2018 

года вырос на 93%, сообщил на «круглом-столе» на 
тему: «Финансовый лизинг в Украине: текущее состоя-
ние и перспективы развития» член Национальной ко-
миссии, осуществляющей госрегулирование в сфере 
рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр 
Залетов.

По его словам, работа Нацкомфинуслуг в первом по-
лугодии 2018 года по очищению рынка финансового ли-
зинга обеспечила вывод 18 ненадежных лизингодате-
лей. В то же время дерегуляция этого рынка 
способствует приходу новых игроков (зарегистрировано 
20 компаний) и активному росту количества предостав-
ленных финансовых услуг. Так, за шесть месяцев 2018 
года лизингодателями (335 финансовыми компаниями и 
106 юридическими лицами) было заключено 4134 дого-
воров финансового лизинга на общую сумму 
11,1 млрд грн, что на 93% больше, чем за аналогичный 
период минувшего года. Таким образом, по состоянию 
на 30 июня 2018 года общий портфель финансового ли-
зинга увеличился на 15,6% - до 26,5 млрд грн.

В течение первого полугодия 2018 года финансовый 
лизинг был популярен в таких отраслях как транспорт, 
где стоимость новых договоров финансового лизинга со-
ставила 2 895,7 млн грн, (I полугодие-2017 – 634,1 млн грн, 
рост почти в 4,6 раза, или на 2 261,6 млн грн), сельское 

хозяйство – 2 773,7 млн грн (2 167,1 млн грн, рост на 
28%, или 606,6 млн грн), строительство – 877,8 млн грн 
(446,3 млн грн, рост на 96,7% или 431,5 млн грн), сфера 
услуг – 522,5 млн грн (321,0 млн грн, рост на 62,8%, или 
201,5 млн грн), металлургия – 479,9 млн грн (1,9 млн грн, 
рост в 252,6 раза, или на 478 млн грн), пищевая про-
мышленность – 464,2 млн грн (139 млн грн, рост в 
3,3 раза, или на 326,2 млн грн), а также медицинское 
обслуживание – 155,8 млн грн (13,2 млн грн, рост в 
11,8 раза, или на 142,6 млн грн).

Основными потребителями финансового лизинга яв-
ляются корпоративный сектор, на который приходится 
62% договоров и 78% объема стоимости лизингового 
имущества.

А.Залетов считает, что концентрация рынка финансо-
вого лизинга является достаточной высокой. Так, на 
топ-5 приходится 74% рынка, а на топ-20 – 98%. Изме-
нить эту ситуацию, по его мнению, может улучшение ин-
вестиционного климата. Таким катализатором может 
стать валютная либерализация, предусмотренная зако-
ном Украины «О валюте и валютных операциях», кото-
рый вступит в действие в феврале следующего года.

А.Залетов также отметил улучшение в части защиты 
прав потребителей на рынке финансового лизинга. Так, 
за шесть месяцев текущего года поступило 12 обраще-
ний с жалобами на качество работы лизингодателей, из 
них от граждан - 11. При этом, шесть обращений были 
связаны с мошенничеством и введением граждан в за-
блуждение при заключении договора финансового ли-
зинга, четыре – разъяснительного характера и два – с 
проблемами при переоформлении права собственности 
на предмет лизинга. Количество обращений уменьши-
лось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года (22 обращения), подавляющее количество обраще-
ний в минувшем году касалась нотариального удостове-
рения договоров финансового лизинга транспортных 
средств с физическими лицами.

По мнению А.Залетова, дальнейшее развитие рынка 
финансового лизинга, в том числе, развитие розничного 
направления, будет зависеть от принятия законопроекта 
№6395 от 19 апреля 2017 года «О финансовом лизин-
ге», а также изменений в Налоговый кодекс, направлен-
ных на урегулирование проблемных аспектов при начис-
лении амортизации предмета финансового лизинга и 
уточнение особенностей определения базы налогообло-
жения в случае возврата лизингополучателем предмета 
лизинга, в т.ч. принудительно.

Валовое поглощение складов в Украине  
в I пол.-2018 выросло на 43% – CBRE

Объем валового поглощения логистической недвижи-
мости на рынке Украины в январе-июне 2018 года увели-
чился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года и составил примерно 100 тыс. кв. м, приводит-
ся статистика в исследовании международной консал-
тинговой компании CBRE Ukraine (Киев).

Согласно обзору CBRE Ukraine, доля поглощения 
складов крупными ритейлерами составила 58%, пред-
ставителями легкой промышленности, фармацевтики и 
медицины – 26%. Около 62% сделок аренды были свя-
заны с переездами или переездами с расширением.



№187, 1 жовтня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

НОВИНИ

Доля крупных сделок (более 10 тыс. кв. м) составила 
23% и была представлена арендой 20 тыс. кв. м компа-
нией Comfy в складском комплексе Raben возле Киева, 
а также 20 тыс. кв. м компанией Eldorado с переездом в 
RLC Fozzy Distribution Center.

По данным CBRE Ukraine, уровень вакантности в пер-
вом полугодии-2018 снизился на 2 п.п. и составил 4%.

Декларируемые арендные ставки в складах клас-
са «А» на конец полугодия находились в диапазоне 
$4,6-$6,0/1 кв. м в месяц. Эффективные арендные став-
ки в складских комплексах класса «А» варьировались в 
диапазоне $3,4-$5,2/кв. м в месяц, а для складских ком-
плексов класса «В» – на уровне $2,5-$3,4, где верхняя 
граница выросла на 13% с начала года. В результате ко-
лебаний обменного курса, ставки в долларах были не-
стабильными, когда пытались сравниться с темпом вос-
становления арендных ставок в гривне. Большинство 
сделок было заключено в гривне.

Общее спекулятивное предложение складов в первом 
полугодии-2018 осталось почти неизменным на уровне 
1,25 млн кв.м. Новое предложение составил склад пло-
щадью 3,5 тыс.кв.м, расположенный в направлении Жи-
томирской трассы (M-05, E-40).

«Во втором полугодии-2018 ожидается ввод в эксплу-
атацию 6,2 тыс. кв. м складского комплекса, который на-
ходится на автомагистрали Р-04 (между направлениями 
М-05 и М-06), складских комплексов Unilogic Park 
(6,2 тыс. кв. м) и «Мираж 3» в Гостомеле (22 тыс. кв. м), 
открытие двух последних было перенесено на 2019 

год», - указано в отчете CBRE Ukraine.
По данным компании, крупнейшими сделками на рын-

ке логистики стало приобретение трех складов компани-
ей Dragon Capital Investments Limited («Омега 1» площа-
дью 19 тыс.кв.м, «Омега 2» площадью 33 тыс. кв. м, а 
также 20 тыс. кв. м в складском комплексе UKR DC).

«Отсутствие качественного нового предложения и со-
кращение вакантных площадей для аренды в конечном 
итоге приведет к увеличению числа built-to-suit проектов 
и активизации строительства новых объектов. Однако, 
такая активность на рынке складской недвижимости воз-
можна только при условии существенного роста аренд-
ной ставки именно в долларовом эквиваленте. Ожидает-
ся, что средняя вакантность на рынке продолжит 
снижаться, поскольку девелопмент сдерживается отсут-
ствием финансирования, в связи с чем создается допол-
нительное давление на арендные ставки», - отметила 
руководитель департамента промышленной и логисти-
ческой недвижимости CBRE Ukraine Наталья Сокирко.

CBRE является крупнейшей консалтинговой компани-
ей в области недвижимости, имеет более 450 офисов в 
мире и около 80 тыс. сотрудников. Акции компании тор-
гуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 
года и является частью аффилированной сети компа-
нии.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы  
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18187
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
28.09.2018 р. 
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