
№245 (2998) 21.12.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

НО ВИ НИ

1

26
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК "КОНКОРД"

2. Код за ЄДРПОУ 34514392
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро площа Троїцька, 

буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0562-31-13-14 0562-31-04-38
5. Електронна поштова адреса info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://concord.ua

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

II. Текст повідомлення: Наглядовою радою АТ «АКБ «КОНКОРД» 

(надалi – Банк) 18 грудня 2018 року (протокол засiдання Наглядової ради 
вiд 18.12.2018) прийнято рiшення про дострокове припинення повнова-
жень члена Наглядової ради Банку Маломуж Тетяни Миколаївни, згiдно 
статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства». Маломуж Т.М. част-
кою у статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано.

Маломуж Т.М. перебувала на посадi члена Наглядової ради Банку з 
27.04.2011 р. по 18.12.2018 р. На посаду замiсть особи, повноваження якої 
припинено нiкого не обрано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Задоя Юрiй Анатолiйович
Виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.12.19
(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “КОНКОРД”

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОРД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

13533086

3. Місцезнаходження емітента 84322 м. Краматорськ 
вул. Шкiльна, 117

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)225-55-94 (044) 225-55-95

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

korona@nord.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://nord.ua/press-nord

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
Директор Ткач Олексiй Юхимович (паспорт: серiя СК номер 531531 ви-

даний Макарiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 08.04.1997) при-
значено з 26.12.2018 р.(дата вчинення дiї 18.12.2018) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу до наступних загальних зборiв  
АТ «НОРД», iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 19.05.2011 
по 31.08.2016 начальник виробництва №31 АТ «НОРД» в с.м.т. Макарiв; з 
01.09.2016 заст.ген.директора АТ «ПОТЕНЦIАЛ». Рiшення прийнято Прото-
колом засiдання Наглядової ради АТ «НОРД» вiд 18.12.2018 р. 

Директор Сташенко Вiктор Миколайович (паспорт: серiя ВС номер 
047072 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй обл. 
16.11.1999) звiльнено з 25.12.2018 р.(дата вчинення дiї 18.12.2018). Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi,  
8 мiсяцiв. Рiшення прийнято Протоколом засiдання Наглядової ради  
АТ «НОРД» вiд 18.12.2018 р.

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Ткач Олексiй Юхимович
  М.П.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОРД”
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента:

Приватне акціонерне товариство 
«Будагромехзапчастина»

2. Ідентифікаційний код: 04836971
3. Місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Завод-

ська, буд. 2.
4. Міжміський код, телефон 
та 
факс: 

(04597)9-64-02

5. Електронна поштова 
адреса:

budagromekh@gmail.com

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

http://budagromekhzapchastyna.informs.net.
ua/

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішенням Засідання Наглядової Ради ПрАТ «Будагромехзапчастина» 

від 19.12.2018 р. продовжено термін повноважень посадової особи - дирек-
тора ПрАТ «Будагромехзапчастина» Пашанова Олексія Володимировича 
(паспорт СК №352061, виданий Ірпінським МВ ГУМВС України в Київській 
області 01.11.1996 р.) Частка у статутному капіталі 0,00%. На посаді пере-
бував 20 років і 1 місяць. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який обрано – 1 рік (до 31 грудня 2019 року). Інші 
посади, які обіймав протягом останніх п’яти років - директор ПрАТ «Буд-
агромехзапчастина».

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

титься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Директор ПрАТ «Будагромехзапчастина» ________ /О.В. Пашанов/
(підпис)         19.12.2018 р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БуДАГРОМЕхЗАПчАСТИНА»

Повідомлення  
про виникнення особливої емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «СЛАВУТСЬКИЙ 
СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00377733

3. Місцезнаходження 30068, с. Крупець, Б.
Хмельницького,43

4. Міжміський код, телефон та факс +380384270691 +380384271571
5. Електронна поштова адреса RBeliy@soufflet.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.malthouse.km.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 20.12.2018 року , 

припинити повноваження Виконавчого директора, виключити з складу 
Дирекцiї Товариства, починаючи з 20 грудня 2018 року.

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 20.12.2018 року , на-
дати повноваження Технiчному директору, включити до складу Дирекцiї 
Товариства, починаючи з 20 грудня 2018 року.

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 Дубiна Микола Iванович

Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
20.12.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВуТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

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 товари-
ство «Київстар»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 

2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№ 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.12.2018 року Наглядовою радою емітента на пiдставi ст. 52 За-

кону України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента прий-
нято рiшення про припинення 31.12.2018 року повноважень пана 
Олександра Валерійовича Комарова у якості Президента (Голови 
Правління) ПрАТ «Київстар». Пакетом акцiй, часткою в статутному 
капiталi емітента не володiє. Обгрунтування змін: необхідність до-
строкового припинення повноважень Президента (Голови Правлін-
ня) емітента згідно із Статутом емітента. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Президента 

(Голови Правління) ПрАТ «Київстар»: з 21.07.2018 року по 
31.12.2018 року.

Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
18.12.2018 року Наглядовою радою емітента на пiдставi ст. 52 

Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента 
прийнято рiшення про призначення з 01.01.2019 року пана Олек-
сандра Валерійовича Комарова на посаду Президента (Голови 
Правління) ПрАТ «Київстар». Пакетом акцiй, часткою в статутному 
капiталi емітента не володiє. Обгрунтування змін: необхідність при-
значення Президента (Голови Правління) емітента згідно із Стату-
том емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посаду обраний на строк з 01.01.2019 року до 
31.12.2021 року. 

Посади, якi обiймав п. Олександр Валерійович Комаров протягом 
останнiх п’яти рокiв:

- з 21.07.2018 року по 31.12.2018 року - Президент (Голова Прав-
ління) ПрАТ «Київстар»;

- з січня 2016 року і по теперішній час - Головний виконавчий ди-
ректор ТОВ «Кар-Тел» (м. Астана, Казахстан);

- з вересня 2013 року по грудень 2015 року - Головний комерцій-
ний директор ТОВ «Кар-Тел» (м. Астана, Казахстан).

Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Президент   О.В.Комаров
Найменування  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
посади   18 грудня 2018 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСТАР»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВ-

НАФТОПРОДУКТ»
Місцезнаходження товариства:
29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд.5.

Шановні акціонери!
06 лютого 2019 року о 12.20 годині за адресою: україна, м. хмель-

ницький, провул. Зенітний, буд. 21, кімната 25, побутово-лабораторного 
корпусу, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДУКТ» (надалі ПрАТ «СТАРО-
КОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДУКТ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 06 лютого 2019 року з 12.00 год. до 12.15 год. за адресою: 
Украї на, м. Хмельницький, провул. Зенітний, буд. 21, кімната 25, побутово-
лабораторного корпусу.

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. 31.01.2019 року. 

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у загальних зборах 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 Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році та затвердження заходів за 
результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році та затвердження заходів за результа-
тами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 

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

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.

Проекти рішень з переліку питань проекту  
порядку денного загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано-
ві, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій 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 устано-
ві – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з якою Товариством укладено договір.
1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчен-
ня загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКР-
НАФТОГАЗ".
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних 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 Товари-
ства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (на-
йменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та 
засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Това-
риства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком 
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис 
(підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого пред-
ставника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціоне-
ром; 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). 
акціо нер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голо-
сів, 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 пи-
тання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами 
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування 
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропо-
зиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект 
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер пови-
нен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питан-
ня порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів 
рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох про-
ектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами 
рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер та-
кож має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропо-
нованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішен-
ня (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кіль-
кість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймаєть-
ся простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для учас-
ті в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговос-
ті розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році та затвердження за-
ходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 
Товариства.
3.1. Прийняти до відома звіт Директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. За наслідками розгляду 
звіту Директора Товариства визнати роботу Виконавчого органу Товари-
ства в 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам 
діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3.2. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2017 році схвалити.
3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства 
не затверджувати, у зв’язку з відсутністю такої необхідності.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДуКТ»
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4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році та затвердження заходів за ре-
зультатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. За наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства визнати роботу Наглядової ради в 
2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяль-
ності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2017 році схвалити.
4.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не 
затверджувати, у зв’язку з відсутністю такої необхідності.
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. Затвердити чистий прибуток у сумі 108,4 тис. грн., отриманий Товари-
ством у 2017 році.
6.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отримано-
го Товариством у 2017 році:
- 102,98 тис. грн., що складає 95 % від суми прибутку, отриманого Това-
риством за 2017 рік, направити на покриття збитків минулих років;
- 5,24 тис. грн., що складає 5 % від суми прибутку, отриманого Товари-
ством за 2017 рік, направити на поповнення резервного фонду. 
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.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.
7.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та 
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у дію-
чому законодавстві України.
7.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Стату-
ту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
06.02.2019 р.
7.3. Доручити Виконавчому органу Товариства особисто або через пред-
ставника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в уста-
новленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товари-
ства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
06.02.2019 р.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 
управління Товариства.
8.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства:
- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Виконавчий орган.
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламен-
тують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата про-
ведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій 
рішенням загальних зборів від 06.02.2019 р.
8.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-
ції, затвердженій рішенням загальних зборів від 06.02.2019 р., вважати та-
кими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Поло-
жень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в ре-
дакціях, затверджених рішенням загальних зборів 06.02.2019 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: https://smida.gov.ua/site/22769927/.

Інформація про кількість акцій: 
Станом на 11.12.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 221 843 (двісті двадцять одна тисяча ві-
сімсот сорок три) штуки простих іменних акцій.

Станом на 11.12.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 184 262 (сто вісімдесят чоти-
ри тисячі двісті шістдесят дві) штуки простих іменних акцій.

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

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

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслання акціоне-
рам даного повідомлення до 05 лютого 2019 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 09.00 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) 
за адресою: Україна, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 5, каб.2, 
ПрАТ «СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДУКТ». Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами зборів особа – Директор ПрАТ «СТАРОКОСТЯНТИНІВ-
НАФТОПРОДУКТ» пан Вох А.В. Телефон для довідок: +38 (0382) 71-83-82.

06 лютого 2019 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДуКТ» (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 11 448,3 11 378,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 174,7 2 780,2
Запаси 63,6 225,7
Сумарна дебіторська заборгованість 6 745,9 3 645,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 28,8 0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9 934,4 -10 042,8
Власний капітал  -8 946,2 -9 054,6
Зареєстрований (статутний) капітал 221,8 221,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 97,3 97,3
Поточні зобов'язання і забезпечення 20 297,2 20 335,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 108,4 -564,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 221 843 221 843
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,49 -2,54

ПрАТ «СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДуКТ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»

2. Код за ЄДРПОУ 00034186
3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-Д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5202927 (044) 5375883
5. Електронна поштова адреса oranta@oranta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://oranta.ua/emitent/

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

II. Текст повідомлення
З 20.12.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради 

ПАТ «НАСК «ОРАНТА» Дудника Андрія Петровича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано), представника акціонера - БЕКВУД ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), без прий-
няття рішення відповідним органом управління ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 
Дудник А.П. перебував на посаді з 22.04.2016 р. Фізична особа володіє 

часткою в статутному капіталі ПАТ «НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,000007%, 
непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Зміни у 
персональному складі посадових осіб обумовлено припиненням повнова-
жень члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» за його бажанням. На 
посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).

З 20.12.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» Шоста Костянтина Миколайовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), представника акціонера - ЛЕОБЕРГ 
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), без 
прийняття рішення відповідним органом управління ПАТ «НАСК «ОРАН-
ТА». Шост К.М. перебував на посаді з 22.04.2016 р. Фізична особа володіє 
часткою в статутному капіталі ПАТ «НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,000003%, 
непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Зміни у 
персональному складі посадових осіб обумовлено припиненням повнова-
жень члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» за його бажанням. На 
посаду замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).

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

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

2. Найменування посади   Грищенко Валерiй Михайлович
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  21.12.2018
  (дата)

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАхОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»

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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЛАВР»
2. Код за ЄДРПОУ: 05491600
3. Місцезнаходження: 20732 Черкаська область Смілянський район 

село Миколаївка , вулиця Ржевська, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 2-09-58, 2-11-17, 2-09-58
5. Електронна поштова адреса: lavrpat@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.patlavr.wordpress.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміни до статуту, 
пов’язані зі зміною прав акціонерів

ІІ. Текст Повідомлення 
Акціонерне товариство «ЛАВР» повідомляє, що 19.12.2018 року рішен-

ням позачергових Загальних зборів АТ «ЛАВР» затверджено зміни до Ста-
туту АТ «ЛАВР», пов'язані, у тому числі, зі зміною прав акціонерів (власни-
ків простих іменних акцій АТ «ЛАВР»), зокрема:

- доповнено, що акціонери можуть своє право голосу на загальних збо-
рах акціонерів реалізувати голосуючими акціями;

- передбачено, що порядок реалізації акціонером права викупу його ак-
цій товариством визначається відповідно до законодавства України;

- змінено норму щодо способу доведення до відома акціонерів підсумків 
голосування - зокрема, передбачено, що після закриття загальних зборів 
підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робо-
чих днів шляхом розміщення копії протоколу про підсумки голосування на 
веб-сайті АТ «ЛАВР».

Зміни до Статуту АТ «ЛАВР» внесені з метою приведення Статуту 
АТ  «ЛАВР» у відповідність до норм чинного законодавства України.

Відповідно до п.2.2. розділу 18 Статуту АТ «ЛАВР», зміни до Статуту 
АТ  «ЛАВР», які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного 
реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. 
Згідно з п.2.1. розділу 18 Статуту АТ «ЛАВР», державна реєстрація Статуту 
(змін до Статуту) АТ «ЛАВР» здійснюється в установленому законом по-
рядку. Для АТ «ЛАВР» зміни до Статуту АТ «ЛАВР» зокрема, визначені змі-
ни, набрали чинності на підставі рішення позачергових Загальних зборів 
акціонерів АТ «ЛАВР», що відбулися 19.12.2018 року. Статут АТ «ЛАВР» у 
новій редакції буде оприлюднено на власному веб-сайті АТ «ЛАВР» після 
його державної реєстрації.

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 Артеменко Олександр Петрович  20.12.2018

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЛАВР»
2. Код за ЄДРПОУ: 05491600
3. Місцезнаходження: 20732 Черкаська область Смілянський район 

село Миколаївка , вулиця Ржевська, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 2-09-58, 2-11-17, 2-09-58
5. Електронна поштова адреса: lavrpat@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.patlavr.wordpress.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» від 

19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року), припинено повнова-
ження наглядової ради товариства, а саме члена наглядової ради - пер-
шого заступника голови наглядової ради Стружка Iгоря Миколайовича 
(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава 
для припинення повноважень: згідно поданої заяви. Посадова особа є 
акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 2,432187 % від ста-
тутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 
25.04.2018 року до 19.12.2018 року. Посадова особа непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» від 
19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року), припинено повнова-
ження наглядової ради товариства, а саме члена наглядової ради Батю-
тенка Валентина Андрiйовича (посадова особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: згідно 
поданої заяви. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який 
належить особі 0,033694 % від статутного капітала товариства. Особа пе-
ребувала на посаді з 25.04.2018 року до 19.12.2018 року. Посадова особа 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» від 
19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року), припинено повнова-
ження наглядової ради товариства, а саме члена наглядової ради - неза-
лежного директора Козіної Раїси Анатоліївни (посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повно-
важень: згідно поданої заяви. . Посадова особа не є акціонером емітента 
і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Козіна Р.А. є пред-
ставником акціонера Артеменко О.П., який володіє часткою в розмірі 
3,104617 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді з 25.04.2018 року до 19.12.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» від 
19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року), припинено повнова-
ження наглядової ради товариства, а саме члена наглядової ради Бик 
Валентини Миколаївни (посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних). Підстава для припинення повноважень: згідно поданої 
заяви. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Бик В.М. є представником акціонера Ла-
піна О.П, який володіє часткою в розмірі 80,902417 % від статутного капі-
тала товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року до 
19.12.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» від 
19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року), припинено повнова-
ження наглядової ради товариства, а саме члена наглядової ради, голо-
ви наглядової ради-президента Хоменка Сергія Петровича (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних ). Підстава для при-
пинення повноважень: згідно поданої заяви. Посадова особа не є акціо-
нером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Хоменко С.П. є представником акціонера Лапіна О.П, який володіє част-
кою в розмірі 80,902417 % від статутного капітала товариства. Особа пе-
ребувала на посаді з 25.04.2018 року до 19.12.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» 
від 19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року) обрано членом 
наглядової ради Стружка Iгоря Миколайовича (посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціонером, 
розмір пакета акцій, який належить особі 2,432178 % від статутного капі-
тала товариства. Стружко І.М. є представником акціонера Лапіна О.П, 

який володіє часткою в розмірі 80,902417 % від статутного капітала това-
риства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник голови 
наглядової ради, віце - президент, директор. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» 
від 19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року) обрано членом 
наглядової ради Батютенка Валентина Андрiйовича (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціоне-
ром, розмір пакета акцій, який належить особі 0,033694 % від статутного 
капітала товариства. Батютенко В.А. є представником акціонера Арте-
менка О.П., який володіє часткою в розмірі 3,104617 % від статутного 
капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з ОП, 
пенсіонер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» 
від 19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року) обрано членом 
наглядової ради - незалежним директором Касьяненко Олену Григорівну 
(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадо-
ва особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
0,146248 % від статутного капітала товариства. Касьяненко О.Г. є пред-
ставником акціонера Стружка І.М., який володіє часткою в розмірі 
2,432187 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Особа обрана на посаду 
терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» 
від 19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року) обрано членом 
наглядової ради Чернову Олену Валентинівну (посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не є акціонером 
емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Черно-
ва  О.В. є представником акціонера Батютенка В.А., який володіє част-
кою в розмірі 0,033694 % від статутного капітала товариства. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного 
бухгалтера. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядо-
вої ради, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛАВР» 
від 19.12.2018 року (протокол № 2 від 19.12.2018 року) обрано членом 
наглядової ради-незалежним директором Конобу Євгена Петровича (по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіта-
лі товариства. Коноба Є.П. є представником акціонера Стружка І.М., який 
володіє часткою в розмірі 2,432187 % від статутного капітала товариства. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: слюсар-
ремонтник. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням наглядової ради АТ «ЛАВР» (протокол № 17 від 
19.12.2018  р.) заступником голови наглядової ради обрано Чернову 
Олену Валентинівну (посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Чернова О.В. є представни-
ком акціонера Батютенка В.А., який володіє часткою в розмірі 0,033694 % 
від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: за-
ступник головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням наглядової ради АТ «ЛАВР» (протокол № 17 від 
19.12.2018  р.) головою наглядової ради - президентом обрано Стружка 
Ігоря Миколайовича (посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який 
належить особі 2,432178 % від статутного капітала товариства. Струж-
ко І.М. є представником акціонера Лапіна О.П, який володіє часткою в 
розмірі 80,902417 % від статутного капітала товариства. Особа обрана 
на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: перший заступник голови наглядової ради, віце - 
президент, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правлiння Артеменко Олександр Петрович 20.12.2018

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВР»
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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: ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «уКРП'ЄЗО»

2. Код за ЄДРПОУ: 14313889
3. Місцезнаходження: 18016 Черкаська область, мiсто Черкаси, , вулиця 

Сумгаїтська, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 66-16-10, 36-03-00
5. Електронна поштова адреса: 14313889@afr.com.ua, up@ck.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРП'ЄЗО» 

від 19.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової Ради товари-
ства, а саме: Голови Наглядової ради Кононцева Миколи Вікторовича, зго-
ди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 
отримано. Підстава для припинення повноважень: переобранням органів 
управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової ре-
дакції Статуту. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 62,710209 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 21.04.2016 року до 19.12.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРП'ЄЗО» 
від 19.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової Ради товари-
ства, а саме: Члена Наглядової ради Баглiй Леонiда Володимировича, зго-
ди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 
отримано. Підстава для припинення повноважень: переобранням органів 
управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової ре-
дакції Статуту. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 0,019165 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 21.04.2016 року до 19.12.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРП'ЄЗО» 
від 19.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової Ради товари-
ства, а саме: Члена Наглядової ради Тележинської Наталiї Дмитрiвни, зго-
ди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 
отримано. Підстава для припинення повноважень: переобранням органів 
управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової ре-
дакції Статуту. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 0,019165 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 21.04.2016 року до 19.12.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРП'ЄЗО» 
від 19.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової Ради товари-
ства, а саме: Члена Наглядової ради Бондаренка Олексiя Iвановича, згоди 
посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отри-
мано. Підстава для припинення повноважень: переобранням органів 
управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової ре-
дакції Статуту. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 0,019165 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 21.04.2016 року до 19.12.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРП'ЄЗО» 
від 19.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової Ради товари-
ства, а саме: Члена Наглядової ради Станицької Анастасії Миколаївни, 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 
отримано. Підстава для припинення повноважень: переобранням органів 
управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової ре-
дакції Статуту. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 0,237539 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 21.04.2016 року до 19.12.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРП'ЄЗО»від 19.12.2018 року обрано Наглядову раду 
ПрАТ «УКРП'ЄЗО» у складі 4 осіб, а саме: Головою Наглядової ради Конон-
цева Миколу Вікторовича, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір 
пакета акцій, який належить особі 62,710209 % від статутного капітала това-
риства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРП'ЄЗО»від 19.12.2018 року обрано Наглядову раду 

ПрАТ «УКРП'ЄЗО» у складі 4 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Теле-
жинську Наталію Дмитрівну, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір 
пакета акцій, який належить особі 0,019165 % від статутного капітала това-
риства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРП'ЄЗО»від 19.12.2018 року обрано Наглядову раду 
ПрАТ «УКРП'ЄЗО» у складі 4 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Бонда-
ренка Олексія Івановича, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір 
пакета акцій, який належить особі 0,019165 % від статутного капітала това-
риства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: особа пенсійного віку. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Ста-
туту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «УКРП'ЄЗО»від 19.12.2018 року обрано Наглядову раду 
ПрАТ «УКРП'ЄЗО» у складі 4 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Ста-
ницьку Анастасію Миколаївну, згоди посадової особи на розкриття інформа-
ції щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером роз-
мір пакета акцій, який належить особі 0,237539 % від статутного капітала 
товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРП'ЄЗО» від 
19.12.2018 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства , асаме: 
Голови ревізійної комісії Дубас Валентини Миколаївни, згоди посадової особи 
на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для 
припинення повноважень: у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням 
нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія, 
не передбачена. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета 
акцій, який належить особі 0,012776 % від статутного капітала товариства. Осо-
ба перебувала на посаді з 21.04.2016 року до 19.12.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРП'ЄЗО» від 
19.12.2018 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме: 
Члена ревізійної комісії Гадіон Наталії Олександрівни, згоди посадової особи 
на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для 
припинення повноважень: у зв'язку зі зміною типу товариства та затверджен-
ням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна 
комісія, не передбачена. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір 
пакета акцій, який належить особі 0,019165 % від статутного капітала товари-
ства. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016 року до 19.12.2018 року. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРП'ЄЗО» 
від 19.12.2018 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, 
а саме: Члена ревізійної комісії Пелипенка Олега Олексійовича, згоди по-
садової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отрима-
но.Підстава для припинення повноважень: у зв'язку зі зміною типу товари-
ства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган 
товариства, Ревізійна комісія, не передбачена. Посадова особа володіє ак-
ціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,019165 % від 
статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 
21.04.2016 року до 19.12.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. 

Наглядовою радою ПрАТ «УКРП'ЄЗО» від 19.12.2018 року прийнято рі-
шення про припинення повноважень Генерального директора Мовсікова 
Геннадія Костянтиновича з 31.12.2018 року у зв'язку зі зміною типу товари-
ства, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних да-
них не отримано. Підстава для припинення повноважень: рішення Нагля-
довою радою ПрАТ «УКРП'ЄЗО» від 19.12.2018 року . Посадова особа не є 
акціонером і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа 
перебувала на посаді з 22.03.2012 року до 31.12.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Наглядовою радою ПрАТ «УКРП'ЄЗО» від 19.12.2018 року прийнято рі-
шення про призначення на посаду Генерального директора ПрАТ «УКРП'ЄЗО» 
Баглія Леоніда Володимировича з 01.01.2019 року, згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа 
є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,019165 % від ста-
тутного капітала товариства. Особа призначена на посаду Генерального ди-
ректора на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник цеху, заступник директора. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

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 Мовсiков Геннадiй Костянтинович 20.12.2018
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(код ЄДРПОУ 31650141, місцезнаходження: 83027, місто Донецьк, 
вул. Звягільського, буд. 57)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів Приватного акціонерного товариства «ДОНТЕЛЕКОМ», які відбу-
дуться 29 грудня 2018 року об 11:00 за адресою: 01024, м. Київ, 
вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1 Б.

Перелік питань проекту порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального 

Директора ПрАТ «ДОНТЕЛЕКОМ»;
2. Обрання Генерального Директора ПрАТ «ДОНТЕЛЕКОМ»;

3. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
4. Внесення змін до Статуту ПрАТ «ДОНТЕЛЕКОМ» шляхом прий-

няття Статуту у новій редакції та проведення державної реєстрації змін 
в органах державної влади;

5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які будуть вчинені ПpАТ «ДОНТЕЛЕКОМ» протягом 2018 -2019 р.р

Реєстрація акціонерів та їх належним чином уповноважених пред-
ставників відбудеться за місцем проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів 29 грудня 2018 року з 09:00 до 10:45.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНТЕЛЕКОМ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента АТ «Полтава-банк».

I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Полтава-

банк».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Полтава-

банк» (далі - Банк), які відбулись 18.12.2018 р. (протокол № 2 від 
18.12.2018 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 63 від 
18.12.2018 р.) у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у від-
повідність до вимог чинного законодавства України відбулись наступні змі-
ни у складі посадових осіб Банку, а саме: 

Достроково припинено повноваження:
1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадо-

ва особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково при-
пинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради 
Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі 
рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 
18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 87.0309 %. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядо-
вої ради Банку з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р., 6 років 1 місяць.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достро-
ково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової 
ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на під-
ставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбу-
лись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 0.0660 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника го-
лови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. 
по 18.12.2018 р., 

9 років 1 місяць.
3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила 

Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу на-
глядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства Украї-
ни, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які 
відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 0,3727 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді чле-
на наглядової ради, секретаря наглядової ради Банку з 09.02.2017 р. по 
18.12.2018 р., 1 рік 10 місяців.

4. Незалежний директор наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достро-
ково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової 
ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на під-
ставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбу-
лись 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного 
члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р., 2 роки  
10 місяців.

5. Незалежний директор наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достро-
ково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової 
ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на під-
ставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбу-

лись 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного 
члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р., 2 роки 10 мі-
сяців.

Обрано:
1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадо-

ва особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на по-
саду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi 
рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р., а 
також рiшення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 вiд 
18.12.2018 р.). 

Розмiр пакету акцiй 87.0309 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi ця особа обiймала за останнi 5 рокiв: 
голова наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано 
на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на 
пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 
18.12.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (прото-
кол № 63 вiд 18.12.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 0.0660 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала 
за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів АТ 
«Полтава-банк» з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р; заступник голови наглядової 
ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.

3. Незалежний директор, секретар наглядової ради – Щербаков Воло-
димир Костянтинович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Банку 18.12.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 
18.12.2018 р. (протокол № 63 вiд 18.12.2018 р.). Акціями Банку не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, 
які особа обіймала за останні 5 років: Начальник відділу банківського на-
гляду Управління НБУ в Полтавській обл. з 22.12.2009 р. по 07.04.2015 р., 
Головний економіст відділу фінансового моніторингу східного регіону Де-
партаменту фінансового моніторингу Управління НБУ в Полтавській обл. з 
08.04.2015 р. по 12.11.2015 р., Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і 
звітності «Скороходівська селищна рада» з 01.11.2016 р. по 10.02.2017 р., 
Фізична особа-підприємець з 10.02.2017 р. по 18.12.2018 р.

4. Незалежний директор наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано 
на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на 
пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 
18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 
5 років: з 22.10.2004 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не 
працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 
18.12.2018 р.

5. Незалежний директор наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано 
на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на 
пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 
18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 
5 років: керуючий відділення № 26 АТ «Полтава-банк» з 09.07.2012 р. по 
25.11.2013 р.; з 26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде 
не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 
18.12.2018 р.

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 ____________ В.С. Переверзев         19.12.2018 р. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 
 М.П.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-БАНК»
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Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових Загальних зборах, є 25 грудня 2018 року (станом на 24 годину, 
за три робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів).

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам потрібно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а для 
представників акціонерів також необхідно мати належним чином 
оформлену довіреність.

Акціонери вправі вимагати у порядку, встановленому Статутом то-
вариства, надання (надсилання) копій документів в електронному ви-
гляді та/або письмових відповідей на їх письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ДОНТЕЛЕКОМ».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з про-
веденням позачергових Загальних зборів акціонерів, в порядку та в 
терміни, визначені законодавством України та Статутом Товариства, 
кожного робочого дня з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Кругло-
університетська, буд. 2/1 Б. Відповідальний за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Орєхов М.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: http://dontelekom.fcfinex.com

За додатковою інформацією звертатись за тел.: (050) 476 62 66.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний Директор ПpАТ «ДОНТЕЛЕКОМ»  Лізогуб К.Г.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03150214
3. Місцезнаходження: 18016 мiсто Черкаси , вулиця Юрія Іллєнка,  

будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 36-03-43, 36-03-43
5. Електронна поштова адреса: 03150214@afr.com.ua, port.ck.ua@

gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.cherkassyriverport.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» про-

токол № 1 від 18.12.2018 року, достроково припинено повноваження На-
глядової Ради товариства, а саме: Голови Наглядової ради Бідного Олек-
сандра Валентиновича, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повно-
важень: переобранням органів управління у зв'язку зі зміною типу това-
риства та затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціо-
нером розмір пакета акцій, який належить особі 37,588134% від 
статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 
25.04.2018 року по 18.12.2018 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» про-
токол № 1 від 18.12.2018 року, достроково припинено повноваження На-
глядової Ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Атаманенко 
Віктора Івановича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: 
переобранням органів управління у зв'язку зі зміною типу товариства та 
затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером 
розмір пакета акцій, який належить особі 37,588134 % від статутного ка-
пітала товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року по 
18.12.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» про-
токол № 1 від 18.12.2018 року, достроково припинено повноваження На-
глядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Веренича 
Олександра Сергійовича, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повно-
важень: переобранням органів управління у зв'язку зі зміною типу това-
риства та затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства. Веренич О.С. є представником акціонера Бідного О.В. (частка 
акціо нера в статутному капіталі товариства 37,588134%). Особа перебу-
вала на посаді з 25.04.2018 року по 18.12.2018 року. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» про-
токол № 1 від 18.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової 
ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Лях Миколу Яковича, 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, 
не отримано. Підстава для припинення повноважень: переобранням ор-
ганів управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням 
нової редакції Статуту. Посадова особа не є акціонером емітента і не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Лях М. Я. є представ-
ником акціонера Атаманенка В.І. (частка акціонера в статутному капіталі 

товариства 37,588134 %). Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року 
по 18.12.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧРП» про-
токол № 1 від 18.12.2018 року, достроково припинено повноваження На-
глядової ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Луценко На-
талію Вікторівну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: 
переобранням органів управління у зв'язку зі зміною типу товариства та 
затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа не є акціонером 
емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Луцен-
ко  Н. В. є представником акціонера Атаманенка В.І. (частка акціонера в 
статутному капіталі товариства 37,588134 %). Особа перебувала на по-
саді з 25.04.2018 року по 18.12.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЧРП»від 18.12.2018 року обрано Наглядову раду ПрАТ «ЧРП» у 
складі 3 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Бідного Олександра Ва-
лентиновича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо пас-
портних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета 
акцій, який належить особі 37,588134% від статутного капітала товари-
ства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЧРП»від 18.12.2018 року обрано Наглядову раду ПрАТ «ЧРП» у 
складі 3 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Атаманенко Віктора Івано-
вича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 
даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, 
який належить особі 37,588134 % від статутного капітала товариства. 
Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, консультант 
з ефективності підприємства. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЧРП»від 18.12.2018 року обрано Наглядову раду ПрАТ «ЧРП» у 
складі 3 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Луценко Наталію Вікторів-
ну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних да-
них, не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду тер-
міном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: фінансовий директор. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Луценко Н.В. є представни-
ком акціонера Атаманенка В.І. (частка акціонера в статутному капіталі 
товариства 37,588134 %).

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧРП» від 18.12.2018 року (прото-
кол №10 засідання Наглядової ради від 18.12.2018 року) обрано Голо-
вою Наглядової ради Бідного Олександра Валентиновича, згоди посадо-
вої особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. 
Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 
37,588134% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду 
терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор Танцюра Віктор Юрійович  19.12.2018

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРКАСЬКИЙ РІчКОВИЙ ПОРТ»
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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 Приватне акцiонерне товариство 
«Українська iновацiйно-фiнансова компанiя»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 25198262
3. Місцезнаходження 04212, м. Київ, ул. Маршала Малиновського, 12А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495-23-73 044 495-23-75
5. Електронна поштова адреса leshchenko@uifc.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.uifc.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ УIФК вiд 19.12.2018 року (Протокол 
б/н вiд 19.12.2018 року) надано згоду на вчинення значного правочину, а 

саме: укладення Договору про купiвлю-продаж електричної енергiї з 
ПрАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ», вiдповiдно до якого ПрАТ «УIФК» 
зобов'язується продавати електричну енергiю ПрАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ» 
для власних потреб.

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину - до 700 млн. грн., 
у тому числi ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 920 318 000 грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi послуг до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 76,06 %.

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 Бобриньов Олег Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)19.12.2018 

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента - 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОхМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 
(далі – Товариство)

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕ-
ПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00383372 

1.4.Місцезнаходження емітента Україна, 51650, Дніпропетровська 
область, Верхньодніпровський район, 
смт. Дніпровське, вул. Олександра 
Островського,11

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(05658) 47-111

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dkpk.dp.ua 

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

secretar@dkpk.dp.ua 

1.8. Дата вчинення дії 19 грудня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

2. Текст повідомлення: 
2.1. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОхМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 19 грудня 
2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Член Дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Шмонін Андрій Воло-
димирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Шмо-
нін Андрій Володимирович перебував на даній посаді з 01 вересня 
2018  р.  – 3 міс. 19 днів. Підстава такого рішення: заява Шмоніна А. В. про 
звільнення з посади 19 грудня 2018 р. Обґрунтування змін у персонально-
му складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товари-
ства про припинення повноважень Шмоніна А. В. на посаді члена Дирекції 
Товариства 19 грудня 2018 р. Особа акціями Товариства не володіє. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОхМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 19 грудня 
2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Генеральний Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Шмонін Андрій 
Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Шмонін Андрій Володимирович перебував на даній посаді з 01 вересня 

2018 р. – 3 міс. 19 днів. Підстава такого рішення: заява Шмоніна А. В. про 
звільнення з посади 19 грудня 2018 р. Обґрунтування змін у персонально-
му складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товари-
ства про припинення повноважень Шмоніна А. В. на посаді Генерального 
Директора Товариства 19 грудня 2018 р. Особа акціями Товариства не во-
лодіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

2.3. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОхМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 19 грудня 
2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Ігнатов Євген 
В’ячеславович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), об-
раний терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: заява Ігнато-
ва  Є.  В. про обрання на посаду з 20 грудня 2018 р. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою ра-
дою Товариства про обрання Ігнатова Є. В. членом Дирекції Товариства з 
20 грудня 2018 р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 
5  (п’яти) років: директор ТОВ «Комбінат «Каргілл», заступник головного 
інженера ТОВ «Дельта Вілмар СМД», директор з розвитку та промислової 
безпеки ТОВ «Дельта Вілмар СМД», директор комплексу перевантаження 
та переробки тропічних олій ТОВ «Дельта Вілмар СМД».

Особа акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОхМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» 19 грудня 
2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Генеральний Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» » Ігнатов Євген 
В’ячеславович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), об-
раний терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: заява Ігнато-
ва  Є.  В. про обрання на посаду з 20 грудня 2018 р. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою ра-
дою Товариства про обрання Ігнатова Є. В. Генеральним Директором Това-
риства з 20 грудня 2018 р. Інші посади, які особа обіймала протягом остан-
ніх 5 (п’яти) років: директор ТОВ «Комбінат «Каргілл», заступник головного 
інженера ТОВ «Дельта Вілмар СМД», директор з розвитку та промислової 
безпеки ТОВ «Дельта Вілмар СМД», директор комплексу перевантаження 
та переробки тропічних олій ТОВ «Дельта Вілмар СМД».

Особа акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

Генеральний Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОхМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Шмонін А. В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОхМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВАРОГ-
ДНІСТЕР», код за ЄДРПОУ35289018, повідомляє, що відсоткова ставка за 

облігаціями Товариства, міжнародний код цінних паперів (ISIN) UA4000192819, 
на 13-28 відсоткові періоди встановлено у розмірі 15% річних.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВАРОГ-ДНІСТЕР»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРАЗІЯ-
СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 32046019, повідомляє, що відсоткова ставка за 

облігаціями Товариства, міжнародний код цінних паперів (ISIN) UA4000192835, 
на 13-28 відсоткові періоди встановлено у розмірі 15% річних.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРАЗІЯ-СЕРВІС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ «МІТЕЛ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322854
3. Місцезнаходження: 29000 м. Хмельницький вул. Щорса, 44/1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0382718100
5. Електронна поштова адреса: Vitaliy.Voytko@datagroup.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mitel-ua.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень посадових осіб прийнято поза-

черговими загальними зборами акціонерів Товариства 19.12.2018 р. При-
пинення повноважень посадових осіб виконано у зв'язку із закінченням тер-
міну їх повноважень. 

Посадова особа Смiлянець Максим Петрович, яка займала посаду Голо-
ва Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2011 р. по 19.12.2018 р. 
Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття.

Посадова особа Багнюк Ігор В'ячеславович, яка займала посаду члена На-

глядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: з 12.04.2011 р. по 19.12.2018 р. Інформація про пас-
портні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Посадова особа Бутович Надія Олександрівна, яка займала посаду Чле-
на Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.09.2010 р. по 19.12.2018 р. 
Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття.

Посадова особа Рогач Ольга Олександрівна, яка займала посаду Члена 
Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: з 21.09.2010 р. по 19.12.2018 р. Інформація про пас-
портні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Посадова особа Корюкалов Вадим Сергійович, яка займала посаду Го-
лови Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: з 21.09.2010 р. по 19.12.2018 р. 
Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття.

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ «МІТЕЛ»

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВА «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО уСТАТКуВАННЯ 
ІНСТИТуТу ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05417733
3. Місцезнаходження: 03045 м. Київ вул. Новопирогівська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 529-20-84 (044) 529-20-84
5. Електронна поштова адреса: patom@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://05417733.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства 

(протокол засідання № 12/2018 від 18.12.2018 р.). Звільнення посадо-
вої особи виконано на підставі заяви. Посадова особа Кисіль Сергій 
Геннадійович, яка займала посаду Голови правління, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 21.03.2014 року по 18.12.2018 року. Посадова особа не нада-
ла згоди на оприлюднення паспортних даних.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 
(протокол засідання № 12/2018 від 18.12.2018 р.). Призначення поса-
дової особи виконано на підставі заяви. Посадова особа Налбандішві-
лі Едуард Антонович, призначена на посаду виконуючого обов’язки 
Голови правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено 
особу: з 19.12.2018 року до обрання голови правління загальними збо-
рами акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: заступник голови правління із загальних питань ПрАТ «ДЗЗУ 
ІЕЗ ім.Є.О.Патона». Посадова особа не надала згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних.

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

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

В.о. Голови правління  Налбандішвілі Е.А.
20.12.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО 
уСТАТКуВАННЯ ІНСТИТуТу ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА»

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ №СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СТРОЙЕЛЕК-
ТРОМОНТАЖ", зокрема: надати право представляти ПрАТ "КХТМ" в систе-
мі органів державної реєстрації з правом підпису документів від імені Това-
риства без довіреності, в т.ч. реєстраційних заяв, право залучати для здій-
снення процедури державної реєстрації припинення Товариства інших фі-
зичних або юридичних осіб з правом видачі таким особам відповідних до-
віреностей, тощо.

Адреса веб-сайту Товариства: khtm.inf.ua,  на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35  Закону України
"Про акціонерні товариства".

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

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

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

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

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

що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

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

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

Станом на 17 грудня 2018 року загальна кількість акцій - 295, голосуючих
акцій -295.

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

Для  участі у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів)
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам ак-
ціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноважен-
ня представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначен-
ня на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження
керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, ви-
дану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України).

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД";

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 00443051;
3. Місцезнаходження - 61140, м. Харків, вулиця Чугуївська, 78;
4. Міжміський код, телефон, факс - 057 7371375;
5. Електронна поштова адреса - hemz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - http://www.sites.googlе.com/site/prat-
hemz 

7. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб.
ІІ Текст повідомлення

Емітентом 19.12.2018 р. отримано повідомлення про зміну члена нагля-
дової ради ПрАТ "ХЕМЗ".

Зміст рішення: 19.12.2018 від Виприцької Світлани Феліксівни- акціонера
ПрАТ "ХЕМЗ" отримано повідомлення про припинення повноважень члена
наглядової ради ПрАТ "ХЕМЗ" Ноженко Олени Феліксівни, представника
акціонера Виприцької С.Ф. 

Інформація про посадову особу: Ноженко Олена Феліксівна представник
акціонера Виприцької С.Ф. (у Виприцької С.Ф. частка у статутному капіта-
лі 45,609%, розмір пакета  акцій - 978510 шт.). Припинення повноваження
члена наглядової ради ПрАТ "ХЕМЗ". Частка у статутному капіталі 0

Повідомлення не містить обгрунтування змін.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Ножен-
ко О.Ф. перебувала на посаді члена наглядової ради  з 06.12.2011р., чле-
на наглядової ради як представник акціонера з 04.04.2017р.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Емітентом 19.12.2018р. отримано повідомлення про зміну члена нагля-

дової ради ПрАТ "ХЕМЗ".
Зміст рішення: 19.12.2018 від Виприцької Світлани Феліксівни - акціоне-

ра ПрАТ "ХЕМЗ" отримано повідомлення про призначення  членом нагля-
дової ради ПрАТ "ХЕМЗ" Гайда Наталю Миколаївну, як представника акці-
онера Виприцької С.Ф. 

Інформація про посадову особу: Гайда Наталя Миколаївна  представник
акціонера Виприцької С.Ф. (у Виприцької С.Ф. частка у статутному капіта-
лі 45,609%, розмір пакета  акцій - 978510 шт.) набула повноваження члена
наглядової ради ПрАТ "ХЕМЗ". Частка у статутному капіталі 0.

Повідомлення не містить обгрунтовання змін у персональному складі 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Гайда Н.М. призначено до закінчення строку повноважень, на якій було

призначено заміненого члена наглядової ради. Протягом останіх п'яти ро-
ків обіймала посаду: ТОВ "Харківметал", референт.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
ІІІ Підпис

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

2. Директор Виприцька С.Ф.
20.12.2018 р.
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Рішення про обрання посадових осіб прийнято позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів Товариства 19.12.2018 р. Обрання посадових осіб 
виконано у зв'язку із закінчення терміну повноважень попереднього складу 
наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. 

Кунцевич Вадим Олегович обраний на посаду Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: - заступник директора ПрАТ «КПМГ  
Аудит»; з 16.12.2015 - по даний час - Директор Фінансового департаменту 
ПрАТ «ДАТАГРУП». Посадова особа є представником акціонера - ПрАТ «Да-
тагруп», код за ЄДРПОУ 31720260. Інформація про паспортні дані відсутня 
оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Шелест Вадим Сергійович обраний на посаду Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: - Головний юрисконсульт (Радник 
Генерального директора з юридичних питань) ПрАТ «ДАТАГРУП». Посадо-
ва особа є представником акціонера - ПрАТ «Датагруп», код за ЄДРПОУ 
31720260. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа 
не надала згоди на її розкриття.

Фугело Юрій Станіславович обраний на посаду Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: - начальник відділу управлінського об-
ліку Фінансового департаменту ПрАТ «ДАТАГРУП»; з 01.09.2017 - начальник 
відділу бюджетування і управлінської звітності Фінансового департаменту 
ПрАТ «ДАТАГРУП». Посадова особа є представником акціонера - ПрАТ «Да-
тагруп», код за ЄДРПОУ 31720260. Інформація про паспортні дані відсутня 
оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Розумна Маріанна Миколаївна обрана на посаду Члена Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: - керівник правового су-
проводження банківських операцій Юридичного департаменту ПАТ «Піреус 
Банк МКБ»; з 12.09.2016 - директор Департаменту комплаєнс та юридично-
го супроводження ПрАТ «ДАТАГРУП». Посадова особа є незалежним ди-

ректором. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа 
не надала згоди на її розкриття.

Лутченко Володимир Петрович обраний на посаду Члена Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: - Директор технічний 
ПАТ «Фарет-Інвест»; з 24.04.2017 - Операційний директор ПрАТ «ДАТА-
ГРУП»; з 01.06.2018 - Директор Технічної дирекції ПрАТ «ДАТАГРУП». По-
садова особа є незалежним директором. Інформація про паспортні дані 
відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Волнянська Оксана Борисівна обрана на посаду Члена Ревізійної комі-
сії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер 
ТОВ  «ГАП Україна»; з 12.10.2016 - Головний бухгалтер Фінансового депар-
таменту ПрАТ «ДАТАГРУП». Інформація про паспортні дані відсутня оскіль-
ки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Білошицька Анна Олександрівна обрана на посаду Члена Ревізійної ко-
місії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливі та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Провідний фінансовий ін-
спектор Відділу бюджетування і управлінської звітності Фінансового депар-
таменту ПрАТ «ДАТАГРУП». Інформація про паспортні дані відсутня оскіль-
ки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Пруденко Вікторія Олександрівна обрана на посаду Члена Ревізійної ко-
місії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: спеціаліст ПрАТ «ДАТА-
ГРУП». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не 
надала згоди на її розкриття.

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

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

Генеральний директор Войтко В.Г.
20.12.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКЕ БуДІВЕЛЬНЕ уПРАВЛІННЯ 

ТЕПЛОВИх МЕРЕЖ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

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

СТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 00120158
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ вул. Промислова, 

буд.4/7
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

044-4965475, 044-4965475

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

www.kbutm.ho.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із закінченням 31.12.2018 р. терміну повноважень генераль-

ного директора Товариства рішенням Наглядової ради 20.12.2018 року 
(Протокол № 20/12-1 засідання Наглядової ради від 20.12.2018 р.) продо-
вжено термін дії повноважень Генерального директора Товариства Лисо-
ва Сергія Олександровича з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 року включно. 
Лисов С.О. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала ця особа за останні 5 років, - заступник головного бухгалтера 
ТОВ «МД Груп», головний бухгалтер ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Ге-
неральний директор ПАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», Генеральний ди-
ректор ПрАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ». Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Генеральний директор Лисов Сергій Олександро-
вич. 20 грудня 2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРуБНИЙ ЗАВОД «ТРуБОСТАЛЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД 
«ТРУБОСТАЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 13548581
3. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Корос-

тень, вул. Шатрищанська, буд.65
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

04142 3-22-22, 04142 3-22-22

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

www.trubostal.net

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

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із закінченням 31.12.2018 р. терміну повноважень генераль-

ного директора Товариства рішенням Наглядової ради 20.12.2018 року 
(Протокол № 20/12-1 засідання Наглядової ради від 20.12.2018 р.) продо-
вжено термін дії повноважень Генерального директора Товариства Спа-
риянка Володимира Миколайовича з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року 
включно. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обій-
мала ця особа за останні 5 років: директор філії ТОВ «Метинвест СМЦ» 
Західна Україна, ТОВ «Метинвест СМЦ» - начальник відділу продаж в га-
лузі національних трейдерів Служби продаж ТОВ «Метинвест СМЦ», ге-
неральний директор ПрАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ». Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

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

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

2. Генеральний директор Спариняк Володимир Миколайович 
20.12.2018 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ уКРАЇНА»

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

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

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ уКРАЇНА»

1.2. Код за ЄДРПОУ 04880386
1.3. Місцезнаходження 03083, м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, 

будинок 26
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044 563-19-56, 536-19-50
1.5. Електронна поштова адреса info-ukraine@dyckerhoff.com
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http: //04880386.smida.gov.ua/
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
19.12.2018 року рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного 

товариства «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Генерального директора – члена Ради Ди-
ректорів Товариства Дудзяного Сергія Ігоровича (паспорт СН №592458, 
22.08.1997р., Московським РУГУ МВС України в місті Києві). Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання 
Наглядової ради від 19.12.2018р. у зв’язку із наближенням закінчення тер-
міну повноважень на посаді. Часткою в статутному капіталі емiтента не 
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк перебу-
вання на даній посаді з 01.01.2016р.

Припинено повноваження заступника Генерального директора – Члена 
Ради директорів Товариства громадянина Італії – Андреа Карнелоса (пас-
порт серія YB №0303293, виданий Міністерством закордонних справ та 
міжнародного співробітництва 31.07.2017р. та дійсний до 30.07.2027р.). 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу 
засідання Наглядової ради від 19.12.2018р. у зв’язку із наближенням за-
кінчення терміну повноважень на посаді. Часткою в статутному капіталі 

емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк перебування на посаді з 28.12.2015р.

Призначено на посаду Генерального директора – члена Ради Директо-
рів Товариства з 01 січня 2019 року. Дудзяного Сергія Ігоровича (паспорт 
СН №592458, 22.08.1997р., Московським РУГУ МВС України в місті Києві). 
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання 
Наглядової ради від 19.12.2018р. Часткою в статутному капіталі емiтента 
не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: 2008 – 2011 роки – генеральний менеджер з продажу 
цементу в Україні ТОВ з ІІ «Дікергофф (Україна)»; 01.02.2011 - 30.04.2011  – 
заступник генерального директора ПАТ «Волинь-Цемент»; 01.05.2011 – 
10.01.2014 – Генеральний директор ПАТ «Волинь-Цемент»; Січень 2014 – 
Генеральний директор ТОВ з ІІ «Дікергофф (Україна), з 01.01.2016 року – 
Генеральний директор ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна». На умовах 
зовнішнього сумісництва з 01.01.2016 року обіймає посаду Генерального 
директора ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/».

Призначено на посаду заступника Генерального директора – Члена 
Ради директорів Товариства – з 28 грудня 2018 року громадянина Італії – 
Андреа Карнелоса (паспорт серія YB №0303293, виданий Міністерством 
закордонних справ та міжнародного співробітництва 31.07.2017р. та дій-
сний до 30.07.2027р.). Призначення посадової особи виконано на підставі 
протоколу засідання Наглядової ради від 19.12.2018р. Часткою в статутно-
му капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: 18.03.2011 -28.04.2011 Заступник Тех-
нічного директора ПАТ «Волинь-Цемент»; 18.05.2011 – 10.01.2014 Дирек-
тор з виробництва ПАТ «Волинь-Цемент»; Лютий 2014 – 27.12.2015 року - 
Генеральний директор ТОВ «Дікергофф Транспорт Україна», з грудня 
2015р. Заступник Генерального директора ПрАТ «Дікергофф Цемент Украї-
на». Iнформацiя щодо обіймання посад на iнших підприємствах відсутня.

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

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

Генеральний директор Дудзяний С.І.   підпис, м. п.      19.12.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАШПЕРІВСЬКИЙ БуРЯКОРАДГОСП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітен-
та. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРІВСЬКИЙ БуРЯКОРАД-
ГОСП». 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00385879.  
3. Місцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, село 
Кашперівка, вулиця Богдана хмельницького, будинок 15. Між-
міський код, телефон та факс: (04560)-533-63 (т/ф). 5. Електронна 
поштова адреса: kbr@emitent.org.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: kbr.emitent.org.ua. 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідом-
лення. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення 
про змiну складу посадових осiб: Наглядова рада. Дата прийняття 
рiшення – 19.12.2018. Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав: 
Звільнення Генерального директора за власним бажанням та 
призначення нової особи на цю посаду на підставі рішення На-
глядової ради. Звільнено з 03.01.2019 – Генеральний директор 
Мар'янович Роман Олегович, за власним бажанням на підставі рі-
шення наглядової ради. Паспорт Серiя СН №182791, виданий 
25.04.1996 р. Печерським РВ ГУ МВС України в місті Києві. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді - з 16.09.2015. Призначено з 
04.01.2019 – Генеральний директор Капустян Ігор Вячеславович. 
Паспорт МТ № 175736, виданий Богодухівським РВ ГУ МВС України в 
Харківській обл., 04.08.2011. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу  – 
до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ «Крим».  
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади:  
Генеральний директор Мар'янович Роман Олегович. 19.12.2018

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КуЛЕВчАНСЬКИЙ КОМБІНАТ хЛІБО-
ПРОДуКТІВ»; 2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00955437;  
3. Місцезнаходження 68261 Одеська область, Саратський район, село Ку-
левча вулиця Болгарська, будинок 166; 4. Міжміський код, телефон та 
факс (04848)2-23-34 (04848)2-16-78; 5. Електронна поштова адреса 
kulevcha@usilos.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації https://usilos.com/
kulevcha-khp/; 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 По-
ложення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 

20.12.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі заяви про переведення 

на посаду Директора.
Слободянюк Дмитро Іванович, особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних, обрано на посаду Директор.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: з 20 грудня 2018 року до 19 грудня 

2019 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступ-

ник директора, директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
т.в.о. директора Слободянюк Дмитро Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
20.12.2018

(дата) 
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИ-
ПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т» (код за ЄДРПОУ 14310661), 
Місцезнаходження-04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10.Телефон (факс)-(044) 
481-36-94, Електронна поштова адреса-test_center@spektrum-t.com.ua. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет-http://www.spektrum-t.com.ua

Вид особливої інформації-відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р.в зв’язку з прийняттям 

статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової ради, 
яка перебувала на посадi 1 рiк, Грищенко Марини Анатолiївни, пакетом 
акцiй не володiє.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р., в зв’язку з прийнят-
тям статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової 
ради, який перебував на посадi 1 рiк, Смаля Станiслава Миколайовича, 
пакетом акцiй не володiє.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р., в зв’язку з прийняттям 
статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради 
Карпенка Антона Миколайовича, представника акцiонера ДАХК «Артем» 
(iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй – 51,00%), пакетом акцiй не 
володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – ДАХК «Артем» - 
заступник директора департаменту, президент Компанiї-голова правлiння.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р., в зв’язку з прийнят-
тям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової 
ради Грищенко Марину Анатолiївну, представника акцiонера ДАХК «Ар-
тем» (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй – 51,00%), паке-
том акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв – 
ДАХК «Артем», вiце-президент.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р., в зв’язку з прийнят-
тям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової 
ради Смаля Станiслава Миколайовича, представника акцiонера ДАХК 
«Артем» (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй – 51,00%), 
пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
5 рокiв – ДАХК «Артем», почесний президент.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р., в зв’язку з прийнят-
тям статуту в новiй редакцiї, достроково припинено повноваження ревiзора 
Рибкiної Алли Анатолiївни, яка перебувала на посадi 1 рiк, пакетом акцiй 
не володiє. Замiсть звiльненої особи нiкого не обрано. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.аних. 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р., в зв’язку з прийнят-
тям статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової 
ради, який перебував на посадi 1 рiк, Карпенка Антона Миколайовича, па-
кетом акцiй не володiє.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р., в зв’язку з прийнят-
тям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової 
ради Полозюка Олега Миколайовича, незалежного директора, пакетом 
акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – голов-
ний спецiалiст НАIУ.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 20.12.18р., в зв’язку з прийнят-
тям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової 
ради Платонова Георгiя Миколайовича, незалежного директора, пакетом 
акцiй не володiє, протягом останнiх 5 рокiв не працював.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

титься у повідомленні,та визнає,що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Директор  Васильєв В.Л.  20.12.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАуКОВО-ТЕхНІчНИЙ ВИПРОБуВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
(код за ЄДРПОУ 00851376), місцезнаходження: 44700, Волинська обл.,

Володимир-Волинський р-н, с.Федорiвка; тел./факс (03342) 2-26-05; e-ma-
il m.chub@chebaturochka.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.che-
baturochka.ua.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому

значенню пакета акцій
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію ЦП

18.12.2018. 
1. П.І.Б фіз.особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір

пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню па-
кета акцій - Коваленко Олексiй Вiкторович. Дія - набуття; яким чином во-
на відбувалась - прямо. Розмір частки власника акцій до набуття права
власності (підсумковий пакет голосуючих акцій): у % до статутного капіта-
лу - 10,646%, в загальній кількості голосуючих акцій - 10,7200%; після на-
буття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих
акцій): у % до статутного капіталу - 12,000%, в загальній кількості голосу-
ючих акцій - 12,0839%. Відомості про дату, в яку порогові значення було
досягнуто або перетнуто, відсутні. 

2. Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голо-
суючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним порого-
вому значенню пакета акцій - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Ореола" Компанiя з управлiння активами" (Пайовий венчурний недивер-
сифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Титул" код за ЄДРПОУ
37094052, код ЄДРІСІ 2331561). Дія - відчуження; яким чином вона відбу-
валась - прямо. Розмір частки власника акцій до відчуження права влас-
ності (підсумковий пакет голосуючих акцій): у % до статутного капіталу -
17,812%, в загальній кількості голосуючих акцій - 17,9363%; після відчу-
ження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосу-
ючих акцій): у % до статутного капіталу - 14,699%, в загальній кількості го-
лосуючих акцій - 14,8026%. Відомості про осіб, які входять до ланцюга во-
лодіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа
здійснює розпорядження акціями, та про дату, в яку порогові значення бу-
ло досягнуто або перетнуто, відсутні. Генеральний директор Сич А.В.
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«КИЇВОБЛГАЗ»
Повідомлення  

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

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 20578072
3. Місцезнаходження 08150 Київська обл., м. Боярка, Шевченка, 

178
4. Міжміський код, телефон та факс 04598-3-52-52 0-44-205-53-66
5. Електронна поштова адреса maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації kv.104.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Поло-
ження Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Протоколом № 17/12-2018 від 17.12.2018 року засідання Наглядо-

вої ради ПАТ «Київоблгаз» прийнято рішення про припинення повно-
важень члена правління Товариства - Пушенка Юрія Михайловича - 
директора з капітального будівництва 17 грудня 2018 року, у зв»язку із 
звільненням за угодою сторін. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
Голова правління Дронов Д.С.
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Повідомлення  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Деражнянське підприємство по племінній справі в тварин-

ництві» повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбу-
дуться 21 січня 2019 року о 9.00 за адресою: хмельницька  
область, м.Деражня вул. Миру 205.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 8.30 до 9.00 за місцем 
проведення позачергових Загальних зборів.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або 
документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – довіреність 
на передачу їм права участі у позачергових Загальних зборах, 
оформлену згідно з діючим законодавством.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління про результати фінансово - господарської ді-

яльності товариства за 2018рік.

2. 3віт Наглядової ради про роботу за 2018рік. 
3. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2018рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії товариства.
6. Про розподіл прибутку товариства (визначення порядку по-

криття збитків) за підсумками роботи в 2018 році, затвердження нор-
мативів розподілу прибутку та встановлення порядку виплати диві-
дендів на 2018 рік. 

7. Про розпорядження, використання та відчудження майна.
8. Про зміни в органах управління та контролю товариства.
9.Про змiну назви з публiчного акцiонерне товариства на приват-

не акцiонерне товариство 10. Про затвердження нової редакції ста-
туту.

Довідки за тел.факс.(0974923752)

ПАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ»
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Затверджено
Рішенням Ліквідаційної Комісії АТ «ЗНКІФ «ПРИСКОРЕННЯ»

Протокол № 1 від 17.12.2018р. 
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАхуНКІВ З учАСНИКАМИ 
ПуБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ», код за 

ЄДРПОу - 36470441 (надалі – «Фонд)
1. Загальними зборами учасників Фонду було прийнято рішення про 

ліквідацію Фонду у зв’язку із закінчення його строку діяльності (Протокол 
ЗЗУ Фонду № 2/18 від 10 грудня 2018 року).

2. Учасники Фонду подають особисто або через своїх представників 
до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії 
Фонду заявки про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду. За-
явки про викуп акцій Фонду повинні відповідати формі встановленій за-
конодавством України. 

2.1. Заявки подані від юридичних осіб - учасників Фонду повинні бути 
підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі 
довіреності) та скріплені печаткою (за наявності) юридичної особи – 
учасника Фонду. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіре-
ності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена під-
писом уповноваженої особи та печаткою(за наявності) юридичної 
особи  – учасника Фонду. 

2.2. Заявки подані від фізичних осіб - учасників Фонду повинні бути 
підписані ними особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо За-
явка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна 
бути додана копія довіреності засвідченої в установленій чинним законо-
давством України формі.

3. Строк прийняття Заявок про викуп акцій від учасників Фонду почи-
нається з 14.02.2019р. та здійснюється до 28.02.2019р. (включно).

4. У разі якщо до закінчення строку прийняття Заявок про викуп усі учас-
ники Фонду подадуть такі Заявки, строк прийняття Заявок про викуп акцій 
Фонду може бути скорочений за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду.

5. Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує заявки протягом 3 робочих 
днів після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, визна-
ченого пунктом 3.

6. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами.
6.1. Порядок здійснення розрахунків з учасниками Фонду: 
6.1.1. Для викупу акцій Фонду та проведення розрахунків КУА, що 

здійснює управління активами Фонду та учасник Фонду укладають дого-
вір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду. У разі якщо строк 
прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням Ліквіда-
ційної комісії Фонду у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття 
заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки, Ліквідаційна 
комісія Фонду повідомляє учасників про зміну строку розрахунків. 

6.1.2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою 
вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату по-
чатку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість 
чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що нале-
жать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду. 

6.1.3. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити 
(особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахун-
ків необхідні документи визначені КУА. 

6.2. Умови здійснення розрахунків з учасниками Фонду визначатимуть-
ся у договорах на викуп, що будуть укладені з такими учасниками Фонду. 

6.3. Строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп акцій 
Фонду розпочинається на наступний робочий день після затвердження 
Наглядовою радою Фонду проміжного ліквідаційного балансу та довідки 
про вартість чистих активів Фонду, та не може перевищувати 10-ти робо-
чих днів з дати початку таких розрахунків. 

6.3.1. Строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп ак-
цій Фонду розпочинається не раніше 18 березня 2019 року. 

6.4. Порядком проведення розрахунків з учасниками Фонду не перед-
бачена можливість здійснення конвертації акцій Фонду в цінні папери ін-
шого інституту спільного інвестування, активами якого управляє КУА.

7. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать 
до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані встановлюють-
ся відповідно до вимог нормативно-правових актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку щодо припинення корпоративного ін-
вестиційного фонду та з врахуванням вимог встановлених «Порядком 
розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного 
інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до 
викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що 
ліквідуються» затвердженого Рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014р., 
а також з урахуванням вимог нормативно-правових актів Міністерства 
юстиції України щодо вчинення нотаріальних дій та Національного банку 
України щодо відкриття рахунків у банках. 

7.1. Ліквідаційна комісія Фонду протягом семи днів з дати закінчення 
строку розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана здійснити депону-
вання суми коштів, що залишилася за не пред'явленими до викупу в 
установлений строк акціями Фонду, шляхом:

укладання договору про відкриття поточного рахунку (далі - Договір) з 
банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підляга-
ють депонуванню, та\або,

внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановле-
ному законодавством, в депозит нотаріуса.

Ліквідаційна комісія може обрати лише один з указаних у цьому пункті 
способів депонування коштів. Договір укладається за місцезнаходжен-
ням Ліквідаційної Комісії Фонду (м. Київ). 

8. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а та-
кож місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учас-
никами Фонду: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21. 

Контактні телефони Ліквідаційної комісії Фонду: 044 581-08-22.
9. Даний Порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду скла-

дено відповідно до вимог чинного законодавства України. У випадку змі-
ни строків зазначених у даному Порядку проведення розрахунків з учас-
никами Фонду повідомлення учасників Фонду про такі зміни здійснюється 
у спосіб визначений підпунктом 6, пункту 5, розділу ІІ «Положення про 
порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду» затвердже-
ного Рішенням НКЦПФР № 2606 від 19.11.2013р. У випадку, якщо будь-
яке положення цього Порядку проведення розрахунків з учасниками 
Фонду суперечить чином законодавству України останнє підлягає засто-
суванню замість відповідних положень цього Порядку проведення роз-
рахунків з учасниками Фонду. 

Голова Ліквідаційної комісії Фонду  Ведринська І.В.
(підпис) М.П. 

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезнаходжен-
ня: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електронна поштова адреса: 
ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину - 17.12.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - 
одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину - продовження 
строку дії Договору до 31.12.2019р., зокрема укладення додаткової угоди 
до Договору поставки металопродукції № П-686125/01/18 від 

29.12.2017 року; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом пра-
вочину - 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -  
577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках) - 86,54%; Загальна кількість голосую-
чих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення;

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

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  Івіна В.В.
18.12.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ»
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Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство «Львівська товарно-

сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСуРСИ» (надалі-Товариство), код за 
ЄДРПОу 01886789, місцезнаходження: 79000, м. Львів, Галицький 
район, вулиця чайковського, будинок 17, повідомляє 

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 05 лютого 2019 р. о 11.00 год. 

за адресою: 80461,україна, Львівська обл., Кам’янка-
Бузький р-н, смт. Запитів, вул. Київська, 236.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводи-
тись 05 лютого 2019 за місцем проведення загальних зборів.

Початок реєстрації акціонерів 10.00 год., закінчення реєстрації – 
10.50. год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів: 30.01.2019 року

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 
80461,Україна, Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт. Запитів, 
вул. Київська, 236 з 14.00 год. до 17.00 год., а також у день проведен-
ня загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами _ Вась-
ків О.С. Довідки за тел.: (032) 242-01-68, 247-22-64.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
https://vat-lvvresursi.prom.ua/.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціо-

нерів у запропонованому складі.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів та 

секретарем Загальних зборів акціонерів запропонованих осіб.
3. Процедурні питання проведення Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
Проект рішення: Затвердити запропонований порядок та регла-

мент проведення Загальних зборів.
4. Звіти та затвердження звітів Генерального директора Товариства про 

результати діяльності Товариства за 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.
Проект рішення: Звіти Генерального директора Товариства про ре-

зультати діяльності Товариства за 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. 
затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

5. Звіти та затвердження звітів Ради Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.

Проект рішення: Звіти Ради Товариства про результати діяльності 
Товариства за 2014р., 2015 р., 2016 р., 2017 р. затвердити.

6. Звіти та затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Това-
риства про результати діяльності Товариства за 2014 р., 2015 р., 
2016  р., 2017 р.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії То-
вариства про результати діяльності Товариства за 2014р., 2015 р., 
2016 р., 2017 р. 

7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2014 р., 
2015 р., 2016 р., 2017 р.

Проект рішення: Річні звіти та баланси Товариства за 2014р., 
2015  р., 2016 р., 2017 р. затвердити.

8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результа-
тами діяльності Товариства за 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу 
прибутку та покриття збитків за 2014, 2015, 2016, 2017р.

9. Про схвалення значних правочинів, які були вчиненні Товари-
ством у 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які були вчинені Това-
риством у 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.

10. Прийняття рішення про припинення Відкритого акціонерного то-
вариства «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» 
шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ».

Проект рішення: Припинити діяльність ВАТ «ЛЬВІВРЕСУРСИ» 
шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, 
затвердити запропоновану процедуру перетворення.

11. Обрання комісії з припинення ВАТ «Львівська товарно-
сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ».

Проект рішення: Обрати комісію з припинення ВАТ «Львівська 
товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» у складі, що пропону-
ється.

12. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення 
Відкритого акціонерного товариства «Львівська товарно-сировинна 
фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» в Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ».

Проект рішення: Затвердити запропонований план перетворення 
Відкритого акціонерного товариства «Львівська товарно-сировинна 
фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» в Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ»

13. Прийняття рішення про затвердження оцінки та порядку викупу 
акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припи-
нення Відкритого акціонерного товариства «Львівська товарно-
сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» шляхом перетворення в Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Львівська товарно-сировинна 
фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ».

Проект рішення: Затвердити здійснену оцінку вартості консолідовано-
го пакета простих акцій ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма 
«ЛЬВІВРЕСУРСИ» та запропонований порядок викупу акцій у акціонерів

14. Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статут-
ному капіталі Товариства-правонаступника.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок та умови об-
міну акцій ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ» 
на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Львівська товарно-сировинна фірма «ЛЬВІВРЕСУРСИ».

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

Найменування показника Період
2014 2015 2016 2017

усього активів 15026 18289 18296 18267
Основні засоби 4173 6523 7193 7758
Довгострокові фінансові 
інвестиції

- - - -

Запаси 1036 1623 1312 2139
Сумарна дебіторська 
заборгованість

4081 4334 2790 2591

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

760 428 1785 929

Нерозподілений прибуток 13831 15042 16080 16643
Власний капітал 13890 15101 16139 16702
Статутний капітал 57 57 57 57
Довгострокові 
зобов’язання

- - - -

Поточні зобов’язання 1136 3188 2157 1565
чистий прибуток 471 1211 1038 563
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1 145 
000

1 145 
000

1 145 
000

1 145 
000

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - - -

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп 
власних акцій протягом 
періоду

- - - -

чисельність працівників 
на кінець періоду (осіб)

21 19 21 19

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та до-
віреність, посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства Украї-
ни. Роз’яснюємо, що після отримання даного повідомлення про 
проведення загальних зборів Ви маєте можливість реалізовувати пра-
ва, надані Вам ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», у порядку та строки визначенні чинним законодавством Украї-
ни. Зокрема, акціонери в порядку, встановленому законодавством, 
мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. 
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових 
загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати прове-
дення позачергових загальних зборів. Пропозиція до порядку денного 
загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Рада Товариства

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ЛЬВІВРЕСуРСИ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-
НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс:Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

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

ІІ. Текст повідомлення
1. Позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-
НИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 18 грудня 2018 року (протокол
позачергових загальних зборів №17), на підставі частини 21 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення
інвестицій емітентами цінних паперів №2210-VIII від 16.11.2017р. та врахо-
вуючи вимоги частини четвертої статті 53 Закону України "Про акціонерні
товариства" №514-VI від 17.09.2008р., прийнято рішення про припинення
повноважень: 

- члена Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 75
2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) - представника акцiонера "ІН-
ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,84% статут-
ного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з
19.04.2018р. до 18.12.2018р. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє
та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Морозова Дениса Воло-
димировича, паспорт серії АЕ №016263 виданий 30.06.1995р. Бабушкінсь-
ким РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є власником
73 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825% статут-
ного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з
19.04.2018р. до 18.12.2018р.  Не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Брідні Гліба Ігоровича,
паспорт серії КО №914952, виданий 29.01.2013р. Київським РВ у м. Полта-
ві УДМС України в Полтавській області, який є власником 1 шт. простих
іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу
Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 19.04.2018р. до
18.12.2018р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Єсаулова Геннадія
Олександровича, паспорт серії АЕ №500558, виданий 21.02.1997р. Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є влас-
ником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025%
статутного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебу-
вав з 19.04.2018р. до 18.12.2018р. Не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Почекай Марини Віталі-
ївни, паспорт серії АМ №535396 виданий 09.07.2001р. Красногвардійським
РВ УМВС України в Дніпропетровській області, яка є власником 12 991 шт.
простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00324775% статутного ка-
піталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебувала з
19.04.2018р. до 18.12.2018р. Не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Любименко Інни Воло-
димирівни, паспорт серії АМ №345324 виданий 11.07.2001р. Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, яка є власником 2 шт.
простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000005% статутного ка-
піталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебувала з
19.04.2018р. до 18.12.2018р. Не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства Бабенка Володимира Володимиро-
вича (паспорт серії АЕ №078065, виданий 15.06.1995р. Орджонікідзевсь-
ким МВ УМВС України в Дніпропетровській області) - представника акцi-
онера "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVETMENTS LIMI-
TED) якому належить 60,00% статутного капіталу Товариства. На посаді
члена Наглядової ради перебував з 19.04.2018р. до 18.12.2018р. Бабенко
В.В. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

2. Позачерговими загальними зборами Товариства, які відбулися
18.12.2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17), строком
на три роки, обрано: 

- членом Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (паспорт
75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) - представника акцiонера
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) якому належить 21,84% ста-
тутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніх п'яти років: з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА",  комерційний директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Ін-
вестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудування та
промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс",
генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕР-
ПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах обіймає по-
сади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ
LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" -
представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Го-
лова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ради
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП,
ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями Товарис-
тва не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Юрчен-
ко Ігоря Петровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 25.02.2008р.
по теперішній час - ТОВ "ІстВан", начальник Управління по корпоративним
правам Департаменту з корпоративних активів.

У інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради АТ
"НЗФ"; член Наглядової ради АТ "Покровський ГЗК"; член Наглядової ради
АТ "Марганецький ГЗК"; за сумісництвом директор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ".
Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Єсаулова Геннадія
Олександровича, паспорт серії АЕ №500558, виданий 21.02.1997р. Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є влас-
ником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025%
статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: з 16.10.2007р. по 10.02.2014р. - ТОВ "МЗ "ДНІП-
РОСТАЛЬ", директор; з 11.02.2014р. по 29.02.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", радник з виробництва, технології та якості; з 01.03.2016р.
по 24.03.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-
дослідних робіт та технології процесів Апарата директора; з 25.03.2016р.
по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з науково-дос-
лідних робіт та технології процесів Управління науково-дослідних робіт та
технології процесів Служби операційного директора. У інших юридичних
особах обіймає наступні посади: Голова Наглядової ради ТОВ "НВЦ
"ЯКІСТЬ"; за сумісництвом директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН
ЦЕНТР". Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Три-
польського Георгія Олеговича. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
03.10.2011р. по теперішній час - ТОВ "ІстВан", головний спеціаліст-юрис-
консульт відділу перспективних корпоративних проектів Управління корпо-
ративних прав Департаменту з корпоративних активів. У інших юридичних
особах обіймає посади: член Наглядової ради ПАТ "НАСК "ОРАНТА";  член
Наглядової ради ПрАТ "СК "УКРПРОМГАРАНТ"; за сумісництвом: директор
ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ"; директор ТОВ "ГАЛС-ТРЕЙД ІНКОМ"; директор
ДП "ГАРАНТ К."; спеціаліст відділу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-
МАРКЕТ". Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Морозова Дениса Во-
лодимировича, паспорт серії АЕ №016263 виданий 30.06.1995р. Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є влас-
ником 73 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825%
статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: з 23.07.2013р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕР-
ПАЙП УКРАЇНА", директор. У інших юридичних особах обіймає посади:
член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; член Наглядової ради
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; член Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕ-
НЕРАЦІЯ" - представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";
член Ради Директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA);
член Ради Директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA); член Консуль-
тативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ: за сумісництвом
радник з питань фінансової політики ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ".
Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови Правління Костенко С.О.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-
НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс:Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

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

ІІ. Текст повідомлення
1. Позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-
НИЙ ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 18 грудня 2018 року (протокол
позачергових загальних зборів №17), на підставі частини 21 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення
інвестицій емітентами цінних паперів №2210-VIII від 16.11.2017р. та врахо-
вуючи вимоги частини четвертої статті 53 Закону України "Про акціонерні
товариства" №514-VI від 17.09.2008р., прийнято рішення про припинення
повноважень: 

- члена Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 75
2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) - представника акцiонера "ІН-
ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить 21,84% статут-
ного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з
19.04.2018р. до 18.12.2018р. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє
та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Морозова Дениса Воло-
димировича, паспорт серії АЕ №016263 виданий 30.06.1995р. Бабушкінсь-
ким РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є власником
73 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825% статут-
ного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з
19.04.2018р. до 18.12.2018р.  Не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Брідні Гліба Ігоровича,
паспорт серії КО №914952, виданий 29.01.2013р. Київським РВ у м. Полта-
ві УДМС України в Полтавській області, який є власником 1 шт. простих
іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу
Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебував з 19.04.2018р. до
18.12.2018р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Єсаулова Геннадія
Олександровича, паспорт серії АЕ №500558, виданий 21.02.1997р. Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є влас-
ником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025%
статутного капіталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебу-
вав з 19.04.2018р. до 18.12.2018р. Не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Почекай Марини Віталі-
ївни, паспорт серії АМ №535396 виданий 09.07.2001р. Красногвардійським
РВ УМВС України в Дніпропетровській області, яка є власником 12 991 шт.
простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00324775% статутного ка-
піталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебувала з
19.04.2018р. до 18.12.2018р. Не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства - акціонера Любименко Інни Воло-
димирівни, паспорт серії АМ №345324 виданий 11.07.2001р. Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, яка є власником 2 шт.
простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0000005% статутного ка-
піталу Товариства. На посаді члена Наглядової ради перебувала з
19.04.2018р. до 18.12.2018р. Не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини;

- члена Наглядової ради Товариства Бабенка Володимира Володимиро-
вича (паспорт серії АЕ №078065, виданий 15.06.1995р. Орджонікідзевсь-
ким МВ УМВС України в Дніпропетровській області) - представника акцi-
онера "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVETMENTS LIMI-
TED) якому належить 60,00% статутного капіталу Товариства. На посаді
члена Наглядової ради перебував з 19.04.2018р. до 18.12.2018р. Бабенко
В.В. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

2. Позачерговими загальними зборами Товариства, які відбулися
18.12.2018 року (протокол позачергових загальних зборів №17), строком
на три роки, обрано: 

- членом Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича (паспорт
75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) - представника акцiонера
"ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED) якому належить 21,84% ста-
тутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніх п'яти років: з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА",  комерційний директор; з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Ін-
вестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент з суднобудування та
промислових активів; з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс",
генеральний директор; з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕР-
ПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших юридичних особах обіймає по-
сади: член Ради Директорів, Головний Виконавчий Директор "ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ
LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" -
представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Го-
лова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ради
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП,
ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями Товарис-
тва не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Юрчен-
ко Ігоря Петровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 25.02.2008р.
по теперішній час - ТОВ "ІстВан", начальник Управління по корпоративним
правам Департаменту з корпоративних активів.

У інших юридичних особах обіймає посади: член Наглядової ради АТ
"НЗФ"; член Наглядової ради АТ "Покровський ГЗК"; член Наглядової ради
АТ "Марганецький ГЗК"; за сумісництвом директор ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ".
Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Єсаулова Геннадія
Олександровича, паспорт серії АЕ №500558, виданий 21.02.1997р. Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є влас-
ником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025%
статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: з 16.10.2007р. по 10.02.2014р. - ТОВ "МЗ "ДНІП-
РОСТАЛЬ", директор; з 11.02.2014р. по 29.02.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", радник з виробництва, технології та якості; з 01.03.2016р.
по 24.03.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-
дослідних робіт та технології процесів Апарата директора; з 25.03.2016р.
по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з науково-дос-
лідних робіт та технології процесів Управління науково-дослідних робіт та
технології процесів Служби операційного директора. У інших юридичних
особах обіймає наступні посади: Голова Наглядової ради ТОВ "НВЦ
"ЯКІСТЬ"; за сумісництвом директор ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН
ЦЕНТР". Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Три-
польського Георгія Олеговича. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
03.10.2011р. по теперішній час - ТОВ "ІстВан", головний спеціаліст-юрис-
консульт відділу перспективних корпоративних проектів Управління корпо-
ративних прав Департаменту з корпоративних активів. У інших юридичних
особах обіймає посади: член Наглядової ради ПАТ "НАСК "ОРАНТА";  член
Наглядової ради ПрАТ "СК "УКРПРОМГАРАНТ"; за сумісництвом: директор
ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ"; директор ТОВ "ГАЛС-ТРЕЙД ІНКОМ"; директор
ДП "ГАРАНТ К."; спеціаліст відділу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-
МАРКЕТ". Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини;

- членом Наглядової ради Товариства - акціонера Морозова Дениса Во-
лодимировича, паспорт серії АЕ №016263 виданий 30.06.1995р. Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який є влас-
ником 73 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825%
статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: з 23.07.2013р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕР-
ПАЙП УКРАЇНА", директор. У інших юридичних особах обіймає посади:
член Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; член Наглядової ради
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; член Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕ-
НЕРАЦІЯ" - представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";
член Ради Директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA);
член Ради Директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA); член Консуль-
тативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ: за сумісництвом
радник з питань фінансової політики ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ".
Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови Правління Костенко С.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відо-
мості про зміну до Статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД" (далі по тексту - Товариство) 18 грудня 2018 року (протокол поза-
чергових загальних зборів №17) прийнято рішення про внесення змін до
Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Внесення
змін до Статуту пов'язане з приведенням його у відповідність до вимог
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цін-
них паперів №2210-VIII від 16.11.2017р.

До Статуту Товариства внесені зміни та доповнення, пов'язані, у тому
числі, зі зміною прав акціонерів (власників простих іменних акцій Товарис-
тва), зокрема:

- виключено обов'язок розміщення повідомлення про проведення за-
гальних зборів Товариства та повідомлення про внесення змін до проек-
ту порядку денного шляхом опублікування в офіційному друкованому ор-
гані - офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку;

- передбачено, що у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про
скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціоне-
рів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту от-
римання такої вимоги, або прийняла рішення про відмову у такому скли-
канні, позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (ак-
ціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання
такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання;

- конкретизовано право акціонерів щодо доступу до документів, перед-
бачених Статутом, а саме: Товариство забезпечує кожному акціонеру
доступ до документів, визначених Статутом Товариства, крім документів,
що підтверджують права Товариства на майно та документів бухгалтерс-
ького обліку, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, також дос-
туп до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про
фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених
документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та ак-
ціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та
розкриття такої інформації, встановленого чинним законодавством;

- передбачено можливість прийняття загальними зборами рішення про
невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій до-
даткової емісії у процесі їх розміщення.

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Костенко С.О. 
19.12.2018 р.

Річна інформація 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ФОРТУНА"

Річна інформація 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЮБК-IНВЕСТ"

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "РУБІН"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Ру-
бін". Код за ЄДРПОУ: 13762817. Місцезнаходження: 25006, м Кіровоград,
вул. Шевченка, 26. Міжміський код, телефон та факс: 0522-240743. Елек-
тронна поштова адреса: prat_rubin@emitent.net.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: 13762817.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів, назва уповноваженого органу - 19.12.2018 року, Загальні
збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру:
кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'яза-
ні з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених
Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави
майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо розпорядження нерухомістю
(придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в
оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страху-
вання); угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу,
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне уп-
равління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);  догово-
ри оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та
пов'язані з ними угоди; угоди будівельного підряду; угоди щодо послуг рек-
ламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг
по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-буді-
вельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності; догово-
ри позики; договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, пере-
робки, позики: сировини та будь-яких інших товарів (продукції), які необхід-
ні для здійснення господарської діяльності. Гранична сукупність вартості
правочинів: 20 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi 400 100 грн. Їх спiввiдношення: 4998,75%. За-
гальна кількість голосуючих акцій: 119 556. Кількість голосуючих акцій: що
зареєстровані для участі у загальних зборах: 104 256; що проголосували
"за": 104 256; що проголосували "проти" прийняття рішення: 0

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

1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ФОРТУНА", 24249460, 49094,
Дніпропетровська область, місто
Дніпро, вулиця Набережна Перемо-
ги, будинок 32, 063-852-98-38

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних
Комісії

21.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

fortuna-crimea.com.ua

1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЮБК-IНВЕСТ", 32450531,

49094, Дніпропетровська область,
місто Дніпро, вулиця Набережна Пе-
ремоги, будинок 32, 063-852-98-38

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних
Комісії

21.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

ubk-invest.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА 

«ОРШІВСЬКА», 
код за ЄДРПОУ 03801730, повідомляє, що відсоткова ставка за 

облігаціями Товариства, міжнародний код цінних паперів (ISIN) 
UA4000192827, на 13-28 відсоткові періоди встановлено у розмірі 
15% річних.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №245 21 грудня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49023, м. Дніпро,
просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, повідомляє про проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 січня 2019 року о
11:00 год. за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1,
2-й поверх, глядацька зала. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер-
гових загальних зборах - на 24 годину 21 січня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах буде здійснюватися 25 січня 2019 року з 10.00  до 10.45 за
місцем проведення зборів.  

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

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

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

денного позачергових загальних зборів акціонерів, що проводяться 25 січ-
ня 2019 року, обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) членів. 

1.2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: 
1. Ситник Тетяна Олександрівна - Голова лічильної комісії;                       
2. Сова Тетяна Георгіївна - член лічильної комісії.  
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів То-

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

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

тва, що проводяться 25 січня 2019 року Воронського Сергія Олексійовича.
Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства, що прово-
дяться 25 січня 2019 року Васіну Тетяну Іванівну.

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

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

Проект рішення:
3.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних

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

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

при обговоренні питання - до 5 хвилин. Відповіді на запитання - до 5 хви-
лин.

2) Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозво-
лу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати
виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду
питань порядку денного, позбавивши його слова.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного, який передба-
чає кумулятивний порядок голосування, загальна кількість голосів акціоне-
ра помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, які
обираються, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голо-
си за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код
ЄДРПОУ 31157986).

Проект рішення:
5.1. Затвердити Звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986)
шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СТРОЙЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ" (місцезнаходженя: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1,
кімн. 9), що є додатком №1 до цього Протколу.

6. Про затвердження Передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986).

Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ".

Проект рішення: 
6.1. Затвердити Передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) за ре-
зультатами перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СТРОЙЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ" станом на 25.01.2018 року. Надати повноваження Голові комісії з
припинення підписати передавальний акт.

6.2. Доручити комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) подати
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10
робочих днів з дати затвердження передавального акту документи для
скасування реєстрації випуску акцій.

6.3. Уповноважити Голову Комісії з припинення здійснити всі необхідні дії
для проведення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"
(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49023, м. Дніпро,
просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, повідомляє про проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 січня 2019 року о
11:00 год. за адресою: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1,
2-й поверх, глядацька зала. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер-
гових загальних зборах - на 24 годину 21 січня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах буде здійснюватися 25 січня 2019 року з 10.00  до 10.45 за
місцем проведення зборів.  

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

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

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

денного позачергових загальних зборів акціонерів, що проводяться 25 січ-
ня 2019 року, обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) членів. 

1.2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: 
1. Ситник Тетяна Олександрівна - Голова лічильної комісії;                       
2. Сова Тетяна Георгіївна - член лічильної комісії.  
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів То-

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

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

тва, що проводяться 25 січня 2019 року Воронського Сергія Олексійовича.
Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства, що прово-
дяться 25 січня 2019 року Васіну Тетяну Іванівну.

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

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

Проект рішення:
3.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних

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

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

при обговоренні питання - до 5 хвилин. Відповіді на запитання - до 5 хви-
лин.

2) Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозво-
лу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати
виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду
питань порядку денного, позбавивши його слова.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного, який передба-
чає кумулятивний порядок голосування, загальна кількість голосів акціоне-
ра помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, які
обираються, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голо-
си за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код
ЄДРПОУ 31157986).

Проект рішення:
5.1. Затвердити Звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986)
шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СТРОЙЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ" (місцезнаходженя: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1,
кімн. 9), що є додатком №1 до цього Протколу.

6. Про затвердження Передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986).

Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄД-
РПОУ 31157986) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТАЖ".

Проект рішення: 
6.1. Затвердити Передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) за ре-
зультатами перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СТРОЙЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ" станом на 25.01.2018 року. Надати повноваження Голові комісії з
припинення підписати передавальний акт.

6.2. Доручити комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31157986) подати
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10
робочих днів з дати затвердження передавального акту документи для
скасування реєстрації випуску акцій.

6.3. Уповноважити Голову Комісії з припинення здійснити всі необхідні дії
для проведення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ
31157986) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ №СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "СТРОЙЕЛЕК-
ТРОМОНТАЖ", зокрема: надати право представляти ПрАТ "КХТМ" в систе-
мі органів державної реєстрації з правом підпису документів від імені Това-
риства без довіреності, в т.ч. реєстраційних заяв, право залучати для здій-
снення процедури державної реєстрації припинення Товариства інших фі-
зичних або юридичних осіб з правом видачі таким особам відповідних до-
віреностей, тощо.

Адреса веб-сайту Товариства: khtm.inf.ua,  на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35  Закону України
"Про акціонерні товариства".

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

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

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

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

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

що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

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

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

Станом на 17 грудня 2018 року загальна кількість акцій - 295, голосуючих
акцій -295.

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

Для  участі у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів)
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам ак-
ціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноважен-
ня представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначен-
ня на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження
керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, ви-
дану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законо-
давства України).

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД";

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 00443051;
3. Місцезнаходження - 61140, м. Харків, вулиця Чугуївська, 78;
4. Міжміський код, телефон, факс - 057 7371375;
5. Електронна поштова адреса - hemz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - http://www.sites.googlе.com/site/prat-
hemz 

7. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб.
ІІ Текст повідомлення

Емітентом 19.12.2018 р. отримано повідомлення про зміну члена нагля-
дової ради ПрАТ "ХЕМЗ".

Зміст рішення: 19.12.2018 від Виприцької Світлани Феліксівни- акціонера
ПрАТ "ХЕМЗ" отримано повідомлення про припинення повноважень члена
наглядової ради ПрАТ "ХЕМЗ" Ноженко Олени Феліксівни, представника
акціонера Виприцької С.Ф. 

Інформація про посадову особу: Ноженко Олена Феліксівна представник
акціонера Виприцької С.Ф. (у Виприцької С.Ф. частка у статутному капіта-
лі 45,609%, розмір пакета  акцій - 978510 шт.). Припинення повноваження
члена наглядової ради ПрАТ "ХЕМЗ". Частка у статутному капіталі 0

Повідомлення не містить обгрунтування змін.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Ножен-
ко О.Ф. перебувала на посаді члена наглядової ради  з 06.12.2011р., чле-
на наглядової ради як представник акціонера з 04.04.2017р.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
Емітентом 19.12.2018р. отримано повідомлення про зміну члена нагля-

дової ради ПрАТ "ХЕМЗ".
Зміст рішення: 19.12.2018 від Виприцької Світлани Феліксівни - акціоне-

ра ПрАТ "ХЕМЗ" отримано повідомлення про призначення  членом нагля-
дової ради ПрАТ "ХЕМЗ" Гайда Наталю Миколаївну, як представника акці-
онера Виприцької С.Ф. 

Інформація про посадову особу: Гайда Наталя Миколаївна  представник
акціонера Виприцької С.Ф. (у Виприцької С.Ф. частка у статутному капіта-
лі 45,609%, розмір пакета  акцій - 978510 шт.) набула повноваження члена
наглядової ради ПрАТ "ХЕМЗ". Частка у статутному капіталі 0.

Повідомлення не містить обгрунтовання змін у персональному складі 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Гайда Н.М. призначено до закінчення строку повноважень, на якій було

призначено заміненого члена наглядової ради. Протягом останіх п'яти ро-
ків обіймала посаду: ТОВ "Харківметал", референт.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
ІІІ Підпис

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

2. Директор Виприцька С.Ф.
20.12.2018 р.

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
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: Приватне 

акцiонерне товариство «Мирогощанський аграрiй»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
35505132; 3. Місцезнаходження: 35623, Рiвненська область, Дубен-
ський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, буд. 1; 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (03656) 77-5-73; 5. Електронна поштова 
адреса: ipod@mirgagrar.pat.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: mirgagrar.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення: Згiдно про-
токолу №1 засiдання наглядової ради ПрАТ «Мирогощанський 
аграрiй» вiд 10.12.2018р. обрано: 1) головою наглядової ради 
ПрАТ «Мирогощанський аграрiй Прилуцьку Тетяну Віталіївну на строк 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Прилуцька Т.М. особисто 
акцiями емiтента не володiє, а є представником РВ ФДМУ по 
Рiвненськiй областi, яке володiє пакетом акцiй у розмiрi 75,74% вiд 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОГОщАНСЬКИЙ АГРАРIЙ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цін-
ні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ХЛІБЗАВОД № 9"

Код за ЄДРПОУ: 00378000
Місцезнаходження емітента: вул. Чеботарьова, буд.28 м. Дніпро, 49035
Міський код, телефон та факс:  056 7940710, факс 056 7940690
Електронна поштова адреса: registrator@hz9.dp.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації:  www.hz9.dp.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента 
Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у

зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Положення про Наглядо-
ву раду та Положення про виконавчий орган за рішенням Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства від 18.12.2018р., протокол №25. Повноваження За-
гальних зборів передбаченi законодавством України та Статутом Товарис-
тва.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради - Бонда-
ренко Тетяна Василівна рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніп-
ропетровський хлібзавод №9" від 18.12.2018р., протокол №25. Особа пе-
ребувала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі
емітента 0,837730%. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради -  Глоба
Тетяна Володимирівна рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніп-
ропетровський хлібзавод №9" від 18.12.2018 р., протокол №25. Особа пе-
ребувала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі
емітента 2,075610%. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради - Максимо-
ва Людмила Вікторівна рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніп-
ропетровський хлібзавод №9", від 18.12.2018 р., протокол №25. Особа пе-
ребувала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі
емітента 0,2455590%. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради - Небожа
Микола Павлович рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропет-
ровський хлібзавод №9", від 18.12.2018 р., протокол №25. Особа перебу-
вала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі  емі-
тента 1,517897%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради - Шпехт
Лариса Михайлівна рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпро-
петровський хлібзавод №9", від 18.12.2018 р., протокол №25.  Особа пере-
бувала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі
емітента 0,616678%. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

протокол №25, фізична особа-акціонер Бондаренко Тетяна Василівна
обрана членом Наглядової ради, строком на три роки. Володіє часткою в
Статутному капіталі  емітента 0,837730%. Протягом останніх п'яти років
особа обіймала посади в ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" - член
Наглядової ради, начальник зміни, з 12.11.2018р. - приймальник-здаваль-
ник харчової продукції. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропетровський хлібза-

вод №9" від 18.12.2018 р., протокол №25,   фізична особа-акціонер Глоба
Тетяна Володимирівна обрана членом Наглядової ради, строком на три
роки, а рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод
№9", протокол №1 від 18.12.2018 р. -  обрана головою Наглядової ради То-
вариства, строком на три роки. Володіє часткою в Статутному капіталі  емі-
тента 2,075610%. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади в
ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" - Голова Наглядової ради, еконо-
міст. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропетровський хлібза-
вод №9" від 18.12.2018 р., протокол №25, фізична особа-акціонер Шпехт
Лариса Михайлівна обрана членом Наглядової ради, строком на три роки.
Володіє часткою в Статутному капіталі  емітента 0,616678%. Протягом ос-
танніх п'яти років особа обіймала посади в ПрАТ "Дніпропетровський хліб-
завод №9"- член Наглядової ради, начальник хлібного виробництва. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1 

Гопайца Оксана Андріївна - начальник фінансового відділу Товариства,
обрана членом Правління, строком на три роки. Фізична особа - не є акці-
онером, часткою в Статутному капіталі  емітента не володіє. Протягом ос-
танніх п'яти років особа обіймала посаду в ПрАТ "Дніпропетровський хліб-
завод №9" -  начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгал-
тер, з 01.12.2017р. - начальник фінансового відділу. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1 Демченко Валентина Григорівна обрана чле-
ном Правління, строком на три роки. Фізична особа - не є акціонером, час-
ткою в Статутному капіталі  емітента не володіє. Протягом останніх п'яти
років особа обіймала посаду в ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" -
начальник лабораторії з контролю виробництва. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1 Небожа Микола Павлович обраний членом
Правління, строком на три роки. Фізична особа - акціонер, володіє часткою
в Статутному капіталі  емітента 1,517897%. Протягом останніх п'яти років
особа обіймала посади в ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" - член
Наглядової ради, головний інженер . Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1 Шелудько Інна Іванівна -юрисконсульт Товарис-
тва, обрана членом Правління, строком на три роки. Фізична особа - не є
акціонером, часткою в Статутному капіталі  емітента не володіє. Протягом
останніх п'яти років особа обіймала посаду в ПрАТ "Дніпропетровський
хлібзавод №9" - юрисконсульт. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

Головою Правління Товариства призначений Генеральний директор
Щербина Микола Васильович, строком на три роки. Фізична особа - не є
акціонером, часткою в Статутному капіталі  емітента не володіє. Протягом
останніх п'яти років особа обіймала посаду в ПрАТ "Дніпропетровський
хлібзавод №9" - Генеральний директор. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні. 

Генеральний директор ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9"
Щербина Микола Васильович
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цін-
ні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ХЛІБЗАВОД № 9"

Код за ЄДРПОУ: 00378000
Місцезнаходження емітента: вул. Чеботарьова, буд.28 м. Дніпро, 49035
Міський код, телефон та факс:  056 7940710, факс 056 7940690
Електронна поштова адреса: registrator@hz9.dp.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації:  www.hz9.dp.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента 
Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у

зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Положення про Наглядо-
ву раду та Положення про виконавчий орган за рішенням Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства від 18.12.2018р., протокол №25. Повноваження За-
гальних зборів передбаченi законодавством України та Статутом Товарис-
тва.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради - Бонда-
ренко Тетяна Василівна рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніп-
ропетровський хлібзавод №9" від 18.12.2018р., протокол №25. Особа пе-
ребувала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі
емітента 0,837730%. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради -  Глоба
Тетяна Володимирівна рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніп-
ропетровський хлібзавод №9" від 18.12.2018 р., протокол №25. Особа пе-
ребувала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі
емітента 2,075610%. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради - Максимо-
ва Людмила Вікторівна рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніп-
ропетровський хлібзавод №9", від 18.12.2018 р., протокол №25. Особа пе-
ребувала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі
емітента 0,2455590%. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради - Небожа
Микола Павлович рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропет-
ровський хлібзавод №9", від 18.12.2018 р., протокол №25. Особа перебу-
вала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі  емі-
тента 1,517897%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради - Шпехт
Лариса Михайлівна рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпро-
петровський хлібзавод №9", від 18.12.2018 р., протокол №25.  Особа пере-
бувала на посаді з 12.04.2017р., володіє часткою в Статутному капіталі
емітента 0,616678%. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

протокол №25, фізична особа-акціонер Бондаренко Тетяна Василівна
обрана членом Наглядової ради, строком на три роки. Володіє часткою в
Статутному капіталі  емітента 0,837730%. Протягом останніх п'яти років
особа обіймала посади в ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" - член
Наглядової ради, начальник зміни, з 12.11.2018р. - приймальник-здаваль-
ник харчової продукції. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропетровський хлібза-

вод №9" від 18.12.2018 р., протокол №25,   фізична особа-акціонер Глоба
Тетяна Володимирівна обрана членом Наглядової ради, строком на три
роки, а рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод
№9", протокол №1 від 18.12.2018 р. -  обрана головою Наглядової ради То-
вариства, строком на три роки. Володіє часткою в Статутному капіталі  емі-
тента 2,075610%. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади в
ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" - Голова Наглядової ради, еконо-
міст. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпропетровський хлібза-
вод №9" від 18.12.2018 р., протокол №25, фізична особа-акціонер Шпехт
Лариса Михайлівна обрана членом Наглядової ради, строком на три роки.
Володіє часткою в Статутному капіталі  емітента 0,616678%. Протягом ос-
танніх п'яти років особа обіймала посади в ПрАТ "Дніпропетровський хліб-
завод №9"- член Наглядової ради, начальник хлібного виробництва. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1 

Гопайца Оксана Андріївна - начальник фінансового відділу Товариства,
обрана членом Правління, строком на три роки. Фізична особа - не є акці-
онером, часткою в Статутному капіталі  емітента не володіє. Протягом ос-
танніх п'яти років особа обіймала посаду в ПрАТ "Дніпропетровський хліб-
завод №9" -  начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгал-
тер, з 01.12.2017р. - начальник фінансового відділу. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1 Демченко Валентина Григорівна обрана чле-
ном Правління, строком на три роки. Фізична особа - не є акціонером, час-
ткою в Статутному капіталі  емітента не володіє. Протягом останніх п'яти
років особа обіймала посаду в ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" -
начальник лабораторії з контролю виробництва. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1 Небожа Микола Павлович обраний членом
Правління, строком на три роки. Фізична особа - акціонер, володіє часткою
в Статутному капіталі  емітента 1,517897%. Протягом останніх п'яти років
особа обіймала посади в ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" - член
Наглядової ради, головний інженер . Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1 Шелудько Інна Іванівна -юрисконсульт Товарис-
тва, обрана членом Правління, строком на три роки. Фізична особа - не є
акціонером, часткою в Статутному капіталі  емітента не володіє. Протягом
останніх п'яти років особа обіймала посаду в ПрАТ "Дніпропетровський
хлібзавод №9" - юрисконсульт. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

Головою Правління Товариства призначений Генеральний директор
Щербина Микола Васильович, строком на три роки. Фізична особа - не є
акціонером, часткою в Статутному капіталі  емітента не володіє. Протягом
останніх п'яти років особа обіймала посаду в ПрАТ "Дніпропетровський
хлібзавод №9" - Генеральний директор. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" від
18.12.2018р., протокол №1

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана
в повідомленні. 

Генеральний директор ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9"
Щербина Микола Васильович

статутного капiталу Товариства. Посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п’яти рокiв: з 18.09.2009 р.- начальник вiддiлу реформу-
вання власностi; з 02.06.2014р. - начальник вiддiлу реформування 
власностi та оцiнки державного майна; з 01.12.2015р.- завiдувач сек-
тору оцiнки державного майна; 15.03.2017р. - начальник вiддiлу 
оцiнки державного майна РВ ФДМУ по Рiвненськiй областi; 
09.07.2018р. - 13.07.2018р.  – начальник вiддiлу оцiнки державного 
майна РВ ФДМУ по Запорiзькiй областi; 16.07.2018р. - начальник 
вiддiлу оцiнки державного майна РВ ФДМУ по Рiвненськiй областi i 
дотепер; 2) секретарем наглядової ради ПрАТ «Мирогощанський 
аграрiй Качура Дмитра Миколайовича (незалежний директор) на 
строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Качур Д.М. особисто 

акцiями емiтента не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: з 18.09.2009 р.- начальник вiддiлу реформуван-
ня власностi; з 2012 – 2014рр. – ТОВ «Всеукраїнська агенцiя 
приватизацiї», генеральний директор; з 2014 – 2015 рр. – ПАТ «ДАК 
«Нацiональна мережа аукцiонних центрiв», генеральний директор; з 
2015 року по даний час - ТОВ «Всеукраїнська агенцiя приватизацiї» 
на посадi генерального директора. Всі обрані посадові особи не ма-
ють непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та не 
надали згоди на публiкацiю паспортних даних. III. Підпис: Особа, за-
значена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. В.о. директора Гусак Олег Iванович, 19.12.2018 року.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «уКРСИБ-
БАНК», які відбулись 17 грудня 2018 року у відповідності до вимог Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «УКРСИББАНК», прий-
нято рішення про припинення повноважень усіх членів Наглядової Ради 
АТ  «УКРСИББАНК» та переобрання Наглядової Ради у повному складі:

1. Франсуа Бенароя (Francois Benaroya) – представник BNP Paribas 
(БНП Паріба), Голова Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК». Паспорт: 
09РІ55611, виданий 18.09.2009 р., КИЇВ (АМБ). Посади, які обіймав протя-
гом останніх п'яти років: Голова роздрібного, середнього та малого бізнесу, 
Міжнародний роздрібний бізнес, БНП Паріба (2011 р. – 2013 р.), Заступник 
Голови Правління з питань інтеграції та роздрібного бізнесу, БГЗ БНП Парі-
ба, Польща (2014 р. – 2017 р. ), Керуючий регіону Центральної, Східної Єв-
ропи та Туреччини, Міжнародний Роздрібний Бізнес, БНП Паріба (з кінця 
2017 р.). Набув повноважень члена Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» з 
25.01.2018 року на підставі письмового повiдомлення вiд акцiонера БНП 
Парiба. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини відсутня;

2. Домінік Меню (Dominique Menu) - представник BNP Paribas (БНП Па-
ріба), член Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК». Паспорт: серії 10АD97236 
виданий Посольством Франції в Україні 12.02.2010 р. Посади, які обіймав 
протягом останніх п'яти років: Голова Представництва БНП Паріба в Украї-
ні. Займав посаду члена Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» протягом 12 
років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня; 

3. Генрі Расселл (Henry Russell) – представник EBRD (ЄБРР), член На-
глядової Ради АТ «УКРСИББАНК». Паспорт: 443377187, виданий 
16.05.2008 Державним Департаментом США. Посади, які обіймав протягом 
останніх п'яти років: Директор, Західні Балкани, Білорусія, Молдова, Украї-
на, Група фінансових установ, Європейський банк реконструкції розвитку. 
Займав посаду члена Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» з 29.05.2017 р. 
Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корис-
ливі та посадові злочини відсутня; 

4. Венсан Мец (Vincent METZ) - представник BNP Paribas (БНП Паріба), 
член Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК». Паспорт № 13FV32531, виданий 
Префектурою м. Сан Нантер 21.04.2016 р. Посади, які обіймав протягом 
останніх п'яти років: Заступник керівника департаменту ключових партнерів 
БНП Паріба Персонел Файненс, Франція, та Заступник Голови Правління БНП 
Паріба Персонел Файненс, «ПФ Інсайд», Франція. Набув повноважень члена 
Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» з 21.09.2018 року на підставі письмового 
повiдомлення вiд акцiонера БНП Парiба. Часткою у статутному капіталі не 
володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

5. Бертран Барр'є (Bertrand Barrier) – незалежний член Наглядової Ради 
АТ «УКРСИББАНК». Паспорт: 13 FV 10689 виданий Посольством Франції в 
Україні, Київ, 27.11.2013 р. Посади, які обіймав протягом п’яти років: Парт-

нер юридичної компанії ТОВ «Жанте Україна», партнер в Представництві 
юридичної компанії «Гід Луарет Нуель», м. Київ, Україна. Займав посаду 
члена Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» протягом 3 років. Не є асоційо-
ваною особою члена Правління АТ «УКРСИББАНК», представником спо-
ріднених або афілійованих осіб АТ «УКРСИББАНК», акціонером або його 
представником. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена су-
димість за корисливі та посадові злочини відсутня; 

6. Олів’є Бомсель (Olivier Bomsel) - незалежний член Наглядової Ради 
АТ «УКРСИББАНК». Паспорт: 13 CR 56782 виданий Префектурою поліції, 
10.10.2013 р. Посади, які обіймав протягом п’яти років: Професор еконо-
мічних наук, Старший науковий співробітник, Гірнича школа Парижу, Фран-
ція. Не є асоційованою особою члена Правління АТ «УКРСИББАНК», пред-
ставником споріднених або афілійованих осіб АТ «УКРСИББАНК», 
акціонером або його представником. Часткою у статутному капіталі не во-
лодіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; 

7. Данiель, Морiс, Енрi АСТРО (Daniel, Maurice, Henry ASRTRAUD) - 
представник BNP Paribas (БНП Паріба), член Наглядової Ради АТ «УКР-
СИББАНК». Паспорт: 11CY 44393, виданий 09.11.2011 р. Посольством 
Францiї в Києвi, Україна. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: 
Головний операційний директор Міжнародного роздрібного бізнесу БНП 
Паріба, член Правління в дочірніх компаніях БНП Паріба в Гвінеї та Сербії, 
Співкерівник з питань інтеграції між БНП Паріба Польска, Банком БГЗ та 
Банком Сігма, Керівник з питань трансформації / інтеграції, БГЗ Банк, 
Польща. Набув повноважень члена Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» з 
01.11.2016 року на підставі письмового повiдомлення вiд акцiонера БНП 
Парiба. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість 
за корисливі та посадові злочини відсутня;

8. Люк Дельво (LUC DELVAUX) - представник BNP Paribas (БНП Паріба), 
член Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК». Паспорт № EN588579, виданий 
Ласне 07.01.2016 р. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Старший 
радник – Міжнародний роздрібний бізнес, БНП Паріба СА, Франція, Спеціаль-
ний радник голови країни - Україна, БНП Паріба СА, Франція, Заступник Голови 
Генеральної Інспекції, БНП Паріба СА, Франція. Набув повноважень члена На-
глядової ради АТ «УКРСИББАНК» з 15.08.2018 року на підставі письмового 
повiдомлення вiд акцiонера БНП Парiба. Часткою у статутному капіталі не воло-
діє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

9. Шоломко Дмитро Анатолійович - незалежний член Наглядової Ради 
АТ «УКРСИББАНК». Паспорт серія ТТ № 275961, виданий Оболонським 
РВ ГУДМС України в м. Києві 17.02.2015 р. Посади, які обіймав протягом 
п’яти років: Директор ТОВ «Гугл», Україна. Не є асоційованою особою чле-
на Правління АТ «УКРСИББАНК», представником споріднених або афілі-
йованих осіб АТ «УКРСИББАНК», акціонером або його представни-
ком. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня.

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т» (код за 
ЄДРПОУ 14310661), Місцезнаходження-04050, м.Київ, вул.Мель-
никова, 2/10.Телефон (факс)-(044) 481-36-94, Електронна пошто-
ва адреса-test_center@spektrum-t.com.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет-http://www.spektrum-t.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 18.12.18р. отримана 

iнформацiя про те, що ФДМ України (iдентифiкацiйний код 00032945) 
прямо вiдчужив право власностi на 12,6475% загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй. Розмiр частки до вiдчуження права власностi – 12,6475% 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй

Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 18.12.18р. отримана 
iнформацiя про те, що Ковальчук Павло Миколайович прямо набув 
право власностi на 12,6475% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 
Розмiр частки до набуття права власностi – 0% загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй;

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

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

Директор   Васильєв В.Л.  20.12.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАуКОВО-ТЕхНІчНИЙ ВИПРОБуВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №245 21 грудня 2018 р. 
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Державна іпотечна установа.
2. Код за ЕДРПОу: 33304730
3. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 

оф. 201.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-14-14,  

(044) 207-14-13.
5. Електронна поштова адреса: office@ipoteka.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.ipoteka.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Факти включення/виключення цін-

них паперів до біржового реєстру фондової біржі.
II. Текст повідомлення:

18.12.2018 р. Державнiй iпотечнiй установi стало вiдомо, що 

12.12.2018 р. згiдно рiшення директора ПрАТ «ФБ «Перспектива» 
№18/12/12-04 вiд 12.12.2018 р. прийнято рiшення про виключення з 
Бiржового списку та Бiржового реєстру котирувального списку другого 
рiвня лiстингу ПрАТ «ФБ «Перспектива» iменних вiдсоткових облiгацiй 
з додатковим забезпеченням серiї «А3» у кiлькостi 10 000 шт. 
номiнальною вартостю 1 000 000 000,00 грн. у зв'язку з закiнченням 
строку обiгу цих цiнних паперiв. (спiввiдношення частки у загальнiй 
кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру 
випуску цiнних паперiв - 100%). 

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

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

Голова правління
Державної іпотечної установи  Камуз А.О.

19 грудня 2018 р.

ДЕРЖАВНА ІПОТЕчНА уСТАНОВА

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 "уНIВЕР СИ-
ТЕТ ВIЙСЬКОВИх МИС-
ТЕЦТВ"

2. Код за ЄДРПОУ 01004905
3. Місцезнаходження 49000 м.Днiпро пр. Дмитра Явор-

ницького, буд. 60, оф. 514
4. Міжміський код, телефон та факс 056 744-13-37 056 370-36-50
5. Електронна поштова адреса dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/01004905/

7. Вид особливої інформації: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товари-

ства, що вiдбулись 19 грудня 2018року, у зв’язку iз затвердженням нової 
редакцiї Статуту Товариства, достроково припинено повноваження:

Голови правлiння Товариства Дягiля Євгенiя Григоровича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), який перебував на посадi Голови 
правлiння Товариства з 21.03.2017 року. Дягiль Є.Г. не володiє акцiями То-
вариства та часткою в статутному капiталi Товариства. Не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини;

Члена правлiння Товариства Косенко Наталiї Євгенiївни (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), яка перебувала на посадi члена 
Правлiння Товариства з 21.03.2017 року. Косенко Н.Є. не володiє акцiями 
Товариства та часткою в статутному капiталi Товариства. Не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;

Члена правлiння Товариства Власенко Алли Миколаївни (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано), яка перебувала на посадi члена 
Правлiння Товариства з 21.03.2017 року. Власенко А.М. не володiє акцiями 
Товариства та часткою в статутному капiталi Товариства. Не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;

Члена Правлiння Товариства Терещенко Людмили Миколаївни (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано), яка перебувала на посадi чле-
на Правлiння Товариства з 21.03.2017 року. Терещенко Л.М. не володiє 
акцiями Товариства та часткою в статутному капiталi Товариства. Не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;

Члена Правлiння Товариства Левченка Iвана Олексiйовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано), який перебував на посадi члена 
Правлiння Товариства з 21.03.2017 року. Левченко I.О. не володiє акцiями 
Товариства та часткою в статутному капiталi Товариства. Не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;

Ревiзора Товариства Шандиби Павла Павловича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано), який перебував на посадi Ревiзора Товари-
ства з 28.03.2018 року. Шандиба П.П. не володiє акцiями Товариства та 
часткою в статутному капiталi Товариства. Не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства, що вiдбулись 19 грудня 2018року, у зв’язку iз затвердженням нової 
редакцiї Статуту Товариства : Авдєєва Сергiя Петровича (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано) призначено особою, яка тимчасово, до 
обрання Наглядовою радою Товариства Генерального директора Товари-
ства, здiйснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу Товари-

ства. Авдєєв С.П. не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 28.01.1994 р. по 
26.11.2018 р.  – директор ТОВ «Елайн»;

Сидорчук Ольгу Євгенiївну обрано членом Наглядової ради Товариства зi 
строком повноважень на 3(три) роки.Сидорчук О.Є. (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) не володiє акцiями Товариства, не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини та не має заборон обiймати 
певнi посади. Сидорчук О.Є. є представником акцiонера, який володiє 
277 простими iменними акцiями Товариства, що становить 60,086767 % ста-
тутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв: з 21.12.2017р. по цей час - ТОВ «БIЛДIНГ IНВЕСТ ГРУП», юрист;

Маяпсаля Євгена Валерiйовича обрано членом Наглядової ради Товари-
ства зi строком повноважень на 3(три) роки.Маяпсаль Є.В. (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) не володiє акцiями Товариства, не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та не має заборон обiймати 
певнi посади. Маяпсаль Є.В. є представником акцiонера, який володiє 277 про-
стими iменними акцiями Товариства, що становить 60,086767 % статутного 
капiталу Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : з 
01.02.2013 р. по 31.03.2014р. – iнженер постачальник ТОВ «АЗОТНЕФТЬ»; з 
01.04.2014р. по19.12.2014р. - iнженер з постачання ТОВ ЮНЕКСБУД»; з 
15.04.2015р. по 30.09.2015р. – майстер будiвельно-монтажного вiддiлу Києво-
Святошинської фiлiї по експлуатацiї газового господарства ПАТ «Київоблгаз»; 
з 05.10.2015р. по 30.06.2016р. – фахiвець тендерного вiддiлу ТОВ «БК 
«IНТЕРГАЛ–БУД»; з 08.121.206р. по 26.02.2018р. – провiдний iнженер вiддiлу 
пiдготовки проектiв, начальник вiддiлу пiдготовки тендерної документацiї, 
провiдний iнженер КП «Київпастранс»; з 20.03.2018р. по цей час – менеджер з 
постачання ТОВ «БIЛДIНГ IНВЕСТ ГРУП»;

Матвiйчук Олександру Леонiдiвну обрано членом Наглядової ради Товари-
ства зi строком повноважень на 3(три) роки. Матвiйчук О.Л. (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано) не володiє акцiями Товариства, не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та не має заборон 
обiймати певнi посади. Матвiйчук О. Л. є представником акцiонера, який 
володiє 277 простими iменними акцiями Товариства, що становить 60,086767 % 
статутного капiталу Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв : з 05.11.2012р. по 28.11.2014р. - iнженер кошторисно-договiрного 
вiддiлу ТОВ «БIЛДIНГ IНВЕСТ ГРУП»; з 02.11.2015р. по 29.02.2016р. - iнженер 
кошторисник ТОВ «БК ЖИТЛОПРОМБУД»; з 01.06.2016р. по 28.02.2017р. - 
кошторисник ТОВ «БЛАГОБУД СТАНДАРТ»; з 23.03.2017 р. по цей час - 
iнженер з проектно-кошторисної роботи ТОВ «БIЛДIНГ IНВЕСТ ГРУП»;

Грушевську Валентину Алiкiвну (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) обрано Ревiзором Товариства зi строком повноважень на 5 (п’ять) 
рокiв. Грушевська В.А. не володiє акцiями Товариства, не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини та не має заборон обiймати певнi 
посади. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 03.06.2013р. 
по 08.11.2013р. – провiдний спецiалiст вiддiлу планово-аналiтичної роботи 
ТОВ «ДТЕК»; з 25.11.2013р. по 11.07.2014р. – провiдний економiст ТОВ «ГЕРЦ 
БМУ»; з 05.07.2016р. по 28.08.2017р. – головний економiст ТОВ «Петров-
ський квартал»; з 11.09.2017р. по 05.04.2018р. – головний економiст з 
фiнансової роботи ТОВ «Гiдроiнженiрiнг»; з 10.04.2018р. по цей час – 
економiст з фiнансової роботи ТОВ «БIЛДIНГ IНВЕСТ ГРУП».

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 Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.12.19
(дата)
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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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"уНIВЕРСИТЕТ ВIЙСЬКО-
ВИх МИСТЕЦТВ"

2. Код за ЄДРПОУ 01004905
3. Місцезнаходження 49000 м.Днiпро пр. Дмитра 

Яворницького, буд. 60, оф. 514
4. Міжміський код, телефон та факс 056 744-13-37 056 370-36-50
5. Електронна поштова адреса dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://smida.gov.ua/site/01004905/

7. Вид особливої інформації: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 19 грудня 2018 року 

(протокол № 1 вiд 19 грудня 2018 року) Сидорчук Ольгу Євгенiївну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) обрано Головою Наглядової ради Товари-
ства. Строк повноважень 3 роки. Сидорчук О.Є. не володiє акцiями Товариства, 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та не має за-
борон обiймати певнi посади. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв : з 21.12.2017р. по цей час - ТОВ «БIЛДIНГ IНВЕСТ ГРУП», юрист.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 19 грудня 2018 року 

(протокол № 2 вiд 19 грудня 2018 року) :
Авдєєва Сергiя Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 

обрано Генеральним директором Товариства з 21 грудня 2018 року i до припи-
нення повноважень на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товари-
ства. Авдєєв С.П. не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : з 28.01.1994 р. по 26.11.2018 р. – директор 
ТОВ «Елайн»; з 26.11.2018 р. по 19.12.2018р. - директор апарату управлiння 
ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв»; 20.12.2018р. - тимчасово виконуючий 
обов'язки Голови виконавчого органу ПрАТ «Унiверситет вiйськових мистецтв»;

у зв’язку iз обранням Наглядовою радою Генерального директора Товари-
ства, припинено повноваження Авдєєва Сергiя Петровича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) в якостi тимчасово виконуючого обов’язки Голови 
Виконавчого органу Товариства. Авдєєв С.П. виконував обовязки Голови Вико-
навчого органу Товариства 20 грудня 2019 року. Авдєєв С.П. не володiє часткою 
у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 
28.01.1994 р. по 25.11.2018 р. – директор ТОВ «Елайн»; з 26.11.2018 р. по 
19.12.2018р. - директор апарату управлiння ПрАТ «Унiверситет вiйськових мис-
тецтв», 20.12.2018р. - тимчасово виконуючий обов’язки Голови Виконавчого 
органу Товариства.

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

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

М.П. 2018.12.19
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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НОВИНИ

Индекс ПФТС во вторник, проигнорировав 
решение МВФ, продолжил неспешное 

снижение
Индекс ПФТС во вторник продолжил движение в 

«красной зоне», несмотря на утверждение Международ-
ным валютным фондом (МВФ) новой программы сотруд-
ничества с Украиной: индикатор по итогам дня просел на 
0,19% - до 563,96 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 1,38 млрд грн, в 
том числе акциями – 1,61 млн грн.

В индексной корзине изменились в стоимости только 
акции Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» остался 
неизменным на уровне 1705,04 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник вырос на 1,52% - до 418,18 пункта при объеме 
торгов 3,44 млн злотых (25,4 млн грн).

Все индексные акции завершили торги в «зеленой 
зоне». В авангарде роста были бумаги «Кернела» 
(+2,73%), агрохолдинга ИМК (+1,96%) и «Агротона» 
(+0,92%).

Госстат подтвердил рост ВВП украины  
в III кв.-2018 к III кв.-2017 на 2,8%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 
июле-сентябре 2018 года составил 2,8% к аналогичному 
периоду 2017 года, что соответствует предварительной 
оперативной оценке Государственной службы статисти-
ки (Госстат), обнародованной в середине ноября.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдуще-
му кварталу экономика страны в третьем квартале теку-
щего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,4%.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП за тре-
тий квартал 2018 года составил 994,4 млрд грн, измене-
ние дефлятора – 16,1%, Во втором квартале 2017 года 
эти показатели были равны 807,3 млрд грн и 17%, в пер-
вом – 664,76 млрд грн и 20,9% соответственно.

ВВП на душу населения, по оценкам статведомства, в 
июле-августе 2018 года вырос до 23,506 тыс. грн, в ре-
альном выражении – на 3,3% к июлю-сентябрю 
2017 года.

В соответствии с публикацией, доля конечных потре-
бительских расходов выросла до 78,9% с 77,5% год на-
зад, тогда как валовых накоплений – до 32% с 29,7%, а 
негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и 
услуг возрос до 10,9% с 7,2%.

Нацбанк Украины в начале ноября оценивал рост ВВП 
в третьем квартале в 3,1%, сохранив прогноз роста по 
итогам года на уровне 3,4%. Согласно его ожиданиям, в 
2019 году он замедлится до 2,5%, в 2020-м ускорится до 
2,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) 18 декабря 
сообщил о пересмотре ожиданий относительно роста 
ВВП Украины по итогам текущего года, снизив прогноз 
до 3,3% с 3,5%. Ранее Фонд прогнозировал рост эконо-
мики Украины в 2018 году на 3,2%, однако в октябре по-
высил его до 3,5%.

Госбюджеты Украины на 2018-й и 2019 гг. построены 
на прогнозе роста экономики на 3% ежегодно.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 
2018 года рост ВВП составил 3,1%, во втором ускорился 
до 3,8%.

ЕС предоставит украине EUR50 млн на 
дальнейшую поддержку реформы 

децентрализации - Зубко
Европейский Союз продолжает программу U- LEAD и 

предоставит Украине EUR50 млн на реализацию второй 
фазы программы.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера - мини-
стра регионального развития, строительства и ЖКХ 
Украины Геннадия Зубко, об этом шла речь во время 
встречи вице-премьера с руководителем группы под-
держки Украины Питером Вагнером и руководителем 
программ сотрудничества Представительства ЕС в 
Украине Штефаном Шленингом.

«Мы продолжаем успешное сотрудничество с проек-
том U-LEAD. «Дорожная карта» сотрудничества останет-
ся предыдущей, поскольку соглашение Украины с ЕС о 
сотрудничестве с этим проектом соответствует Европей-
ской Хартии местного самоуправления. До конца января 
2019 года совместно с нашими международными пар-
тнерами подготовим операционный план действий 020 и 
на его основе предложим структуру Центрального офи-
са реформ. У нас много новых задач, в частности, про-
работка избирательного законодательства и картогра-
фические работы для моделирования процессов в 
областях», - сказал Г.Зубко.

По его словам, сейчас перед страной в частности, 
перед органами центральной и местной власти, парла-
ментом, органами местного самоуправления стоит ряд 
задач, выполнение которых приведет к успешной реали-
зации реформы децентрализации. Это формирование 
новой территориальной основы и проведение выборов в 
2020 году уже на новой административно-
территориальной карте Украины.

Вице-премьер заявил, что параллельно органы мест-
ного самоуправления, облгосадминистрации и еще бо-
лее 10 министерств должны продвигаться в формирова-
нии субрегионального уровня и их собственных 
территориальных структур.

«В 2020 году появится вопрос нового избирательного 
законодательства по местным выборам. И мы будем 
предлагать изменения в законодательство. Будем на-
стаивать на привлечении общественности к избиратель-
ному процессу. Времени маловато - 2 года. Это очень 
мало для таких тектонических изменений. Но у нас есть 
мощная поддержка международных партнеров», - отме-
тил Г.Зубко.

Сумма инвестиций ЕБРР в украинские 
проекты в 2018г достигнет EUR550 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) к 
концу 2018 года выделит EUR550 млн на развитие про-
ектов бизнеса в Украине, сообщила заместитель дирек-
тора представительства ЕБРР в Украине Марина Пе-
тров.
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«С учетом этой сделки (кредит перевозчику 
«Негабарит-Сервис» – ИФ) у нас должно быть порядка 
EUR505 млн подписанных сделок в 2018 году, и мы на-
деемся, что должны подойти к EUR550 млн до кон-
ца года», – сказала она на пресс-конференции в Киеве в 
четверг.

М.Петров также отметила, что в планах ЕБРР увели-
чить количество инвестиций на 20% при условии сохра-
нения темпов экономического роста.

«Экономический рост, который начался в Украине, 
создает возможности для новых инвестиций бизнеса. 
Мы надеемся, что в 2019 году мы минимум на 20% сде-
лаем больше бизнеса, а если макроэкономическая си-
туация останется стабильной, то постараемся сделать 
больше», – сообщила она.

По ее словам, Европейский банк продолжает считать 
Украину одной из основных стран среди своих клиентов. 
«Мы очень позитивно смотрим на перспективы по про-
ектам следующего года», – подвела итог М.Петров.

Цены на нефть ускорили падение, Brent 
опускалась ниже $55 за баррель впервые с 

2017г
Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе тор-

гов в четверг, при этом Brent обновила минимум с сентя-
бря 2017 года, опустившись ниже $55 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 11:08 кв уменьшилась на $2,1 
(3,67%) - до $55,14 за баррель. Ранее в ходе сессии ко-
тировки падали до $54,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упа-
ла к этому времени на $2,02 (4,19%), до $46,15 за бар-
рель.

Аналитики отмечают отсутствие интереса к рисковым 
активам на рынке в целом, вызванное решением Феде-
ральной резервной системы (ФРС) повысить базовую 
процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэконо-
мического прогноза.

Как сообщалось, ФРС по итогам декабрьского заседа-
ния подняла базовую процентную ставку до 2,25-2,5%, 
как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмо-
трены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потре-
бительских цен снижены, и американский ЦБ теперь 
ожидает два повышения ставки вместо трех.

Дополнительным негативным фактором для нефтяно-
го рынка стал отчет министерства энергетики США, со-
гласно которому запасы нефти в стране на прошлой не-
деле сократились всего на 497 тыс. баррелей, хотя 
эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Как отметил в четверг исполнительный директор Меж-
дународного энергетического агентства (МЭА) Фатих Би-
роль, нефть вошла в период беспрецедентной волатиль-
ности на фоне увеличения роли геополитики на нефтяном 
рынке.

Он добавил, что не ожидает быстрого восстановления 
котировок нефти в ближайшее время, поскольку объяв-
ленное ОПЕК+ сокращение добычи еще не вступило в 
силу.
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