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

ра фондового ринку, що відбулося 24 липня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господар-
ської діяльності»

прийнято рішення
із зауваженнями

2. Про погодження внутрішніх документів СРО Професійної асоціації 
учасників ринків капіталу та деривативів

прийнято рішення

3. Про реєстрацію змін до правил АТ «Українська біржа» прийнято рішення
4. Щодо погодження набуття істотної участі Мущенко О.О. у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ЮНІОН АКТИВ»

прийнято рішення

5. Щодо погодження набуття істотної участі Дорофєєвим Д.М. у професій-
ному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ІНВЕСТМЕНТ КЕПІТАЛ»

прийнято рішення

6. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів (АТ «ЗНВКІФ «Геліос»)

прийнято рішення

7. Щодо зупинення обігу акцій Публічного акціонерного товариства 
 «Комерційний банк «Центр»

прийнято рішення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННя ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.07.2018 № 467, та на підставі п. 11 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Ви-
тягу від 19.07.2018 року №1004230104 про внесення 
01.09.2016 року запису про рішення суду щодо визнання 
ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» банкрутом, 
28.07.2016, 910/12136/16, Господарський суд міста Киє-
ва та інформації, що отримано від Арбітражного керую-
чого – ліквідатора Вернигора В.П. від 27.06.2018 року 
№ 02-32/9/256 (вх. № 23378 від 05.07.2018 року), зупине-
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но обіг акцій ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» (код 
за ЄДРПОУ: 25328954) – розпорядження №197-КФ-З 
від 24 липня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «26» липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 11 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, у формі Витягу від 
25.07.2018 року №1004247135 про внесення 05.10.2015 
запису про судове рішення про визнання юридичної осо-
би банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, за рі-
шенням Господарського суду Харківської області, 
17.09.2015, 17.09.2015, 922/2733/15 та інформації, нада-
ної службовою запискою Департаменту Комісії у Східно-
му регіоні від 10.07.2018 року №23/03/426, зупинено обіг 
акцій АТ «Агросервіс-Україна» (код за ЄДРПОУ: 
22696657) – розпорядження №199-КФ-З від 26 липня 
2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «30» липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 12 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, у формі Витягу від 
25.07.2018 року №1004247159 про внесення 
28.12.2015 року запису про Внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її 
банкрутством; 28.12.2015 14801130005013850, та інфор-
мації, наданої службовою запискою Департаменту Комі-
сії у Східному регіоні від 10.07.2018 року №23/03/426, 
зупинено обіг акцій ЗАТ «Харвест-Інвест» (код за 
ЄДРПОУ: 31438246) – розпорядження №200-КФ-З від 
26 липня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «30» липня 2018 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 12 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, у формі Витягу від 
25.07.2018 року №1004247146 про внесення 25.12.2015 
року запису про Внесення судового рішення щодо при-
пинення юридичної особи, що не пов'язано з її банкрут-
ством; 25.12.2015 14801130001061108, та інформації, 
наданої службовою запискою Департаменту Комісії у 
Східному регіоні від 10.07.2018 року №23/03/426, зупи-
нено обіг акцій ЗАТ Фірма «Електротранссервіс» (код 
за ЄДРПОУ: 24339418) – розпорядження №201-КФ-З 
від 26 липня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «30» липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 12 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, у формі Витягу від 
25.07.2018 року №1004247197 про внесення 
18.11.2014 року запису про Внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її 
банкрутством; 18.11.2014 14801130013012923, та інфор-
мації, наданої службовою запискою Департаменту Комі-
сії у Східному регіоні від 10.07.2018 року №23/03/426, 
зупинено обіг акцій АТ «Тендер» (код за ЄДРПОУ: 
24477646) – розпорядження №206-КФ-З від 26 липня 
2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «30» липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 12 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 



№142, 27 липня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, у формі Витягу від 
25.07.2018 року №1004247277 про внесення 21.11.2014 
року запису про Внесення судового рішення щодо при-
пинення юридичної особи, що не пов'язано з її банкрут-
ством; 21.11.2014 14801130015001947, та інформації, 
наданої службовою запискою Департаменту Комісії у 
Східному регіоні від 10.07.2018 року №23/03/426, зупи-
нено обіг акцій АТЗТ-Інвестиційна компанія «НПК-
Інвест» (код за ЄДРПОУ: 22633987) – розпорядження 
№207-КФ-З від 26 липня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «30» липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 12 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, у формі Витягу від 
25.07.2018 року №1004247266 про внесення 
23.01.2015 року запису про Внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її 
банкрутством; 23.01.2015 14801130001065093, та інфор-
мації, наданої службовою запискою Департаменту Комі-
сії у Східному регіоні від 10.07.2018 року №23/03/426, 
зупинено обіг акцій АТЗТ Фірма «Метроспецбуд» (код 
за ЄДРПОУ: 23143142) – розпорядження №208-КФ-З 
від 26 липня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «30» липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 12 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, у формі Витягу від 
25.07.2018 року №1004247189 про внесення 22.03.2013 
року запису про Внесення судового рішення щодо при-
пинення юридичної особи, що не пов'язано з її банкрут-
ством; 22.03.2013 14801130005009856 та інформації, 
наданої службовою запискою Департаменту Комісії у 
Східному регіоні від 10.07.2018 року №23/03/426, зупи-

нено обіг акцій АТЗТ «Промобладнання» (код за 
ЄДРПОУ: 23003969) – розпорядження №209-КФ-З від 
26 липня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «30» липня 2018 року.

***
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, на підставі п. 12 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, у формі Витягу від 
25.07.2018 року №1004247257 про внесення 
04.07.2012 року запису про Внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її 
банкрутством; 04.07.2012 14801130006008954, та інфор-
мації, наданої службовою запискою Департаменту Комі-
сії у Східному регіоні від 10.07.2018 року №23/03/426, 
зупинено обіг акцій ЗАТ «Харківвтормет» (код за 
ЄДРПОУ: 33478170) – розпорядження №210-КФ-З від 
26 липня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «30» липня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «МОРІОН», код 
за ЄДРПОУ: 30116425, вул. Сурікова, бу ди нок 3, будів-
ля 8-Б, 03035, на скасування реєстрації випуску облігацій 
у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «МОРІОН» серії А. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «МОРІОН» серії А від 
22.04.2008 №08/10/2/2008, видане 11.07.2008 Територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку у м. Києві, анульовано – розпоряджен-
ня №135-КФ-С-О від 26 липня 2018 року.

26.07.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РАДІАНТ». 

2. Код за ЄДРПОУ – 33603423.
3. Місцезнаходження - 04074 , м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 443-55-55, (044) 443-55-55.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації - 33603423.infosite.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, 
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 
і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 24.07.2018 року. Найвища ціна придбання акцій про-

тягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з 
днем набуття: інформація відсутня в зв'язку з тим, що інформація надій-

шла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депо-
зитарній системі України. Дата набуття такого пакета: інформація відсутня 
в зв’язку з тим, що інформація надійшла від особи, яка здійснює облік пра-
ва власності на акції емітента у депозитарній системі України. Прізвище, 
ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙ НИЙ ФОНД 
«ОПТIМАЛ». Ідентифікаційний код: 38013482. Розмір частки власника 
(власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на 
такий пакет акцій: 49,4117647058%. Розмір частки власника (власників) ак-
цій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на 
такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 49,4117647058%. Розмір 
частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття 
права власності на такий пакет акцій: 100%. Розмір частки власника (влас-
ників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права 
власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 100%.

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

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

2. Директор   Саiдов Рустам Равшанович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  27.07.2018
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДІАНТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО  
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

II. Текст повідомлення
24.07.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№11/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на зара-
хування зустрiчних однорiдних вимог мiж ПАТ «Центренерго» та регiональною 
фiлiєю «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця» на суму 13888,20 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 10073652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0.0000014 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 
Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування 
зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.

24.07.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 
№11/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на за-
рахування зустрiчних однорiдних вимог мiж ПАТ «Центренерго» та ТОВ «КАЗ-
БЕГ» на суму 57595,55 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 10073652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центр енерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0.0000057 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 
Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини щодо зарахування 
зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних правочинiв.

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 ГромкоЯ.А.
Виконуючий обов'язки 
генерального директора
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. (дата)

ПУБЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«УКРАїНСьКИй НАУКОВО-ДОСЛІДНИй 
ІНСТИТУТ АВІАЦІйНОї ТЕХНОЛОГІї»

ПОВІДОМЛЕННя
про виникнення особливої інформації емітента 

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

1.Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство 
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

2.Код за ЄДРПОУ – 14308552
3.Місцезнаходження – вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 482-55-73
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Відповідно до наказу Державного концерну «Укроборонпром» від 
17.07.2018 року №222 змінено членів Наглядової ради - представників 
Державного концерну «Укроборонпром», обраних до складу Наглядової 
ради Товариства загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної техноло-
гії» 24.03.2017 року (протокол №24):

- ГУРАКА Дениса Дмитровича (повноваження якого припинено з 
01.06.2018р. в зв’язку зі звільненням з роботи у Державному концерні 
«Укроборонпром») на КОСТРИЦЬКОГО Володимира Віталійовича – за-
ступника Генерального директора з управління активами Державного кон-
церну «Укроборонпром». Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Попередня посада: заступник Генерального директора Держав-
ного концерну «Укроборонпром». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, заборона обiймати певнi посади та займатися 
певною дiяльнiстю вiдсутня. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

- КЛИМЕНКА Артема Ростиславовича на СІЛЬЧЕНКА Олексія Анатолі-
йовича – директора департаменту юридичної підтримки та правової екс-
пертизи Державного концерну «Укроборонпром». Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Попередня посада: радник першого заступ-
ника Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, заборо-
на обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління -
Генеральний директор АТ УкрНДІАТ  Г.О.Кривов
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"СУМСьКА АВТОБАЗА 
№1"

2. Код за ЄДРПОУ 05290570
3. Місцезнаходження 40030, м. Суми,  

вулиця Воєводiна, 16
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 700-976 700-976

5. Електронна поштова адреса avtobaza1@koopaudit.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://05290570.infosite.com.ua

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

II. Текст повідомлення
У відповідності до рішення наглядової ради Приватного акціонерного 

товариства «Сумська автобаза №1» (надалі – Товариство) (протокол №2 

вiд 26.07.2018 року) відбулись зміни в складі посадових осіб Товариства, а 
саме:

- з 30.07.2018 припинено повноваження виконуючого обов’язки дирек-
тора Товариства - Наталiч Родiона Валерiйовича. Повноваження посадової 
особи припинено у зв’язку iз поданням посадовою особою вiдповiдної за-
яви про звільнення за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України). Згоду на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа 
акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. На зазначенiй посадi Поса-
дова особа перебувала з 29.03.2017 року. 

- з 31.07.2018 призначено виконуючого обов’язки директора Товари-
ства – Трофіменко Миколу Михайловича, в зв’язку з необхідністю обрання 
керівника Товариства. Призначено на безстроковiй основi. Згоду на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Інші посади, які 
обій мала ця особа протягом останніх п’яти років: пенсіонер. Акцiями Това-
риства посадова особа не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Наталiч Родiон Валерiйович
Виконуючий обов’язки 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.07.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

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

«Прилуцький птахокомбінат». 2. Код за ЄДРПОУ: 00444381. 3. Місцезнахо-
дження: 17500 Чернігівська обл. м. Прилуки, вул. Житня, 132. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (04637) 50258 5. Електронна поштова адреса: 
00444381@emitent-info.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://myasolyub.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рі-
шенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Прилуцький пта-

хокомбінат» від 23.07.2018 прийнято рiшення про припинення ПрАТ «При-
луцький птахокомбінат» у зв'язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення у 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Результати голосування з пи-
тання припинення: «за» - 929636 голосів, що складає 100% голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками го-
лосуючих з цього питання акцій; «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів. 
Причини прийняття такого рішення: для ефективного управління, змен-
шення витрат на утримання Товариства в кризовий час. Спосіб припинен-

ня: перетворення. Повне найменування юридичної особи - правонаступни-
ка: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Прилуцький птахокомбінат». 
Розмiр статутного капiталу товариства - правонаступника дорiвнює розмiру 
статутного капiталу ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат» і становитиме 
649843,60 грн. Активи та зобов'язання ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат» 
передаються до правонаступника згідно з передавальним актом. Порядок 
та умови обміну акцій на частки товариства - правонаступника: акції това-
риства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - право-
наступника та розподіляються серед його учасників. При перетворенні то-
вариства всі акціонери (їх правонаступники), стають засновниками 
(учасниками) товариства - правонаступника. Розподіл часток створюваного 
ТОВ «Прилуцький птахокомбінат» відбувається із збереженням співвідно-
шення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі 
ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат». Одна акція ПрАТ «Прилуцький птахо-
комбінат» номінальною вартістю 0,53 грн. дорівнює розміру частки у сумі 
0,53 грн. ТОВ «Прилуцький птахокомбінат».

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

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

2. В. о. Директора  Кравченко Л. П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПРИЛУЦьКИй ПТАХОКОМБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦьКИй ПТАХОКОМБІНАТ». 
2. Код за ЄДРПОУ: 00444381. 3. Місцезнаходження: 17500 Чернігівська 
обл. м. Прилуки, вул. Житня, 132. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(04637) 50258 5. Електронна поштова адреса: 00444381@emitent-info.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://myasolyub.com.ua. 7. Вид особли-
вої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та призначення посадових осіб 

прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2018. Припинення повно-
важень та призначення посадових осіби виконано у зв'язку з прийняттям 
рішення про припинення товариства шляхом перетворення в ТОВ та при-
значенням комісії з припинення. Посадові особи не надали згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадові особи не мають. Строк, на який обрано осіб: до закінчення 
процесу перетворення. Строк, протягом якого Нагладова рада та ревізор 
перебували на посаді: 2 роки 4 місяці. На посади осіб повноваження яких 
припинено нікого не обрано. Посадова особа Кравченко Людмила Павлiвна, 
яка займала посаду В. о. Директора, припинила повноваження. Акціями 
товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
2 місяці. На посаду нікого не обрано. Посадова особа Варнавський Сергій 
Дмитрович, який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив повно-

важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 37,9101%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 464823грн. Посадова особа Турчаненко 
Ганна Володимирiвна, яка займала посаду Члена Наглядової ради, припи-
нила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,081%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 993 грн. Посадова особа 
Гарбарчук Василь Iванович, який займав посаду Члена Наглядової ради, 
припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
37,9093%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 464813 грн. Посадова 
особа Могила Ада Сергiївна, яка займала посаду Члена Наглядової ради, 
припинила повноваження. Акціями товариства не володіє. Посадова особа 
Чепiнога Дмитро Васильович, який займав посаду Ревізора, припинив пов-
новаження. Акціями товариства не володіє. Кравченко Людмила Павлівна 
призначена на посаду Голова комісії з припинення. Акціями товариства не 
володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат», В. о. Директора, Голова профкому, бух-
галтер. Посадова особа Мірошніченко Лариса Миколаївна призначена на 
посаду Член комісії з припиненя. Акціями товариства не володіє. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «Прилуцький 
птахокомбінат», Головний бухгалтер. Посадова особа Ситник Валентина 
Миколаївна призначена на посаду Член комісії з припиненя. Акціями това-
риства не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат», заготівельник сировини та м'яса. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. В. о. Директора Кравченко Л. П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРОПТГОСПТОВАРИ». 2. Код за ЄДРПОУ: 01552658. 3. Місцезна-
ходження: 21001 Вінниця вул. В.Антоновича, 21. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (0432) 272-764 (0432) 272-764. 5. Електронна поштова адреса: 
ukroptgosptovary.vinnitsa@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
ukroptgosptovary.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
1). Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 24.07.2018; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальні збори акціонерів; Предмет правочину:договори поставки, догово-
ри купівлі-продажу, договори надання послуг, кредитні договори, договори 

позики, договори застави майна Товариства, договори поруки, договори 
майнової поруки, договори гарантії, договори факторингу, договори іпотек; 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 30000 тис. грн; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 9209 тис. грн; Співвідношен-
ня ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 325,76827%; Загальна кількість голосуючих акцій: 5 614 958 шт.; 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:5 614 958 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 5 614 958 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення: 0; Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо 
вони визначені статутом акціонерного товариства: немає.

Голова правління  Обревський А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРОПТГОСПТОВАРИ»

(код ЄДРПОУ 14315552, місцезнаходження: 61023, Харківська обл., місто 
Харків, вул.Сумська, буд.132)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 17 серпня 2018 р. о 14:00 год. за адресою: місто 
Харків, вулиця Сумська, будинок 132, корпус 20, зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 13:30 до 13:50 год.

ПРОЕКТ ПОРяДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення прове-

дення загальних зборів акціонерного товариства. 
3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
4. Про порядок проведення позачергових загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
6. Внесення змін до контракту №IV-16102014 від 30.10.14 року, укладе-

ному між ПрАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, 
Швейцарія), підписання доповнень, додатків та специфікації.

7. Уповноваження голови правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора Васи-
льовича, або особи, яка його заміщує, підписати всі зміни та доповнення до 
контракту №IV-16102014 від 30.10.14 року, укладеного між ПрАТ «ФЕД» та 
фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія).

8. Внесення змін до чинної Угоди №GNRL-FED-2015 про надання бан-
ківських гарантій від 10.07.2015 року з АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

9. Для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ФЕД» перед АТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» за Угодою №GNRL-FED-2015 про надання банківських гарантій від 
10.07.2015 року передати в заставу обладнання, обладнання, отримане за 
контрактом №IV-16102014 від 30.10.14 р., майнові права на обладнання, 
іпотеку, товари на складі (в обороті), транспортні засоби, внести зміни до 
договору застави обладнання №GNRL-FED-2015/DZ1 від 02.09.2015 року, 
до Договору застави №GNRL-FED-2015/DZ2 (майнових прав на товар) від 
02.09.2015 року, Договору застави №GNRL-FED-2015/DZ4 від 27.10.2017 
Договору застави №GNRL-FED-2015/DZ5 від 11.12.2017, Договору застави 
№GNRL-FED-2015/DZ6 від 10.04.2018, Договору застави GNRL-FED-2015/
DZ7 від 13-06-2018, до Договору NoGNRL-FED-2015/DС2 відступлення 
права вимоги (цесії) від 02.09.2015 року.

10. Уповноважити голову правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора Васи-
льовича підписати усі необхідні документи, договори, додаткові угоди до 
Угоди №GNRL-FED-2015 від 10.07.2015 про надання банківських гарантій, 
додаткові угоди до договору застави №GNRL-FED-2015/DZ2 (майнових 
прав на товар) від 02.09.2015, додаткові угоди до Договору NoGNRL-FED-
2015/DС2 відступлення права вимоги (цесії) від 02.09.2015 року, додаткові 
угоди до Договору застави №GNRL-FED-2015/DZ4 від 27.10.2017, додатко-
ві угоди до Договору застави №GNRL-FED-2015/DZ5 від 11.12.2017 додат-
кові угоди до договору застави обладнання №GNRL-FED-2015/DZ1 від 
02.09.2015 року, додаткові угоди до Договору застави №GNRL-FED-2015/
DZ6 від 10.04.2018, Договору застави GNRL-FED-2015/DZ7 від 13-06-2018, 
договору застави товарів в обороті, фінансові документи, пов’язані з 
оформленням банківської гарантії, договорів застави з правом передору-
чення зазначених повноважень першому заступнику голови правління – 
Захарченко Миколі Миколайовичу.

11. Укладання контракту між ПрАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжині-
ринг» на придбання обладнання на загальну суму 35 000 000,00 швейцар-
ських франків, підписання доповнень, додатків та специфікації.

12. Уповноваження голови правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора Ва-
сильовича, підписати контракт між ПрАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжи-
ніринг», необхідні доповнення, додатки та специфікації до нього.

13. Звернення до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, 
м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (далі — ПриватБанк) з метою оформлення 
нової Угоди про надання банківських гарантій з загальним лімітом  
30 000 000,00 швейцарських франків, терміном на 10 років, процентна 
ставка за надання гарантії – 1,5%, або внесення змін до Угоди  
№GNRL-FED-2015 від 10.07.2015 про надання банківських гарантій щодо 
збільшення загального ліміту до 50 000 000,00 швейцарських франків, збіль-
шення терміну дії до 15 років, процентна ставка за надання гарантії – 1,5%.

14. Для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ФЕД» перед АТ КБ «Приватбанк» 
по банківським гарантіям, передати в заставу обладнання, майнові права на 
обладнання, іпотеку, товари на складі (в обороті), транспортні засоби.

15. Уповноваження голови правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора Ва-
сильовича на підписання з ПриватБанком усіх договорів про надання бан-
ківських гарантій, договорів застави, фінансових документів, пов’язаних з 
оформленням банківської гарантії, договорів застави, з правом передору-
чення зазначених повноважень особі, яка його заміщує.

16. Звернення до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, 
м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (далі — ПриватБанк) з метою оформлення 
овердрафту з лімітом 5 000 000,00грн.

17. Уповноваження голови правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора Ва-
сильовича на підписання від імені ПрАТ «ФЕД» з ПриватБанком необхід-
них документів для здійснення вказаного правочину, підписання від імені 
ПрАТ «ФЕД» з ПриватБанком договору про надання овердрафтового кре-
диту, та інших супроводжуючих правочин документів на умовах зазначених 
у протоколі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину 13 серпня 2018 р., за три 
робочі дні до дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з ви-
могами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – http://fed.kh.ua 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-

рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 61023, 
м. Харків, вул.Сумська, буд.132, каб.14, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: Начальник юридичного відділу Носова О.Ю. 

Акціонерам надані також права відповідно до вимог статті 36,37 та 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший до-
кумент що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

Телефон для довідок: (057) 719-06-96 
Наглядова Рада ПрАТ «ФЕД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРОПТГОСПТОВАРИ». 2. Код за ЄДРПОУ: 01552658. 3. Місцезна-
ходження: 21001 м. Вінниця вул. В.Антоновича, 21. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (0432) 272-764 (0432) 272-764. 5. Електронна поштова адреса: 
ukroptgosptovary.vinnitsa@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
ukroptgosptovary.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

II. Текст повідомлення 
1). Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із 

заінтересованістю: 24.07.2018; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: загальні збори акціонерів; Ринкова вартість майна або послуг чи 
сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства: 30000 тис.грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 9209 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 325,76827%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 5 614 958 шт.; Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 614 958 шт.; Кількість голо-

суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 5 614 958 шт.; Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0. Іс-
тотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договори поставки, 
договори купівлі-продажу, договори надання послуг, кредитні договори, дого-
вори позики, договори застави майна Товариства, договори поруки, договори 
майнової поруки, договори гарантії, договори факторингу, договори іпотеки; 
Повне найменування юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРОПТГОСПТОВАРИ»; Місцезнаходження юридичної особи: Він-
ницька обл., м. Вінниця, вул. В.Антоновича, будинок 21; Код за ЄДРПОУ юри-
дичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареє-
стрований іноземний суб’єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - 
нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої 
у вчиненні акціонерним товариством правочину: 01552658; Інформація щодо 
особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із за-
значенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України 
«Про акціонерні товариства»): Третяк Олександр Іванович, заiнтересованiсть 
полягає в тому, що вiн володiє 30,05 % голосуючих акцiй ПАТ «УКРОПТГОСП-
ТОВАРИ» i водночас обiймає посаду Голови Наглядової ради. Селезньов Бо-
рис Юрійович заiнтересованiст полягає в тому, що вiн володiє 29,42 % голо-
суючих акцiй ПАТ «УКРОПТГОСПТОВАРИ».

Голова правління  Обревський А.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРОПТГОСПТОВАРИ»

ПОВІДОМЛЕННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СВЕСьКИй НАСОСНИй ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05785454
3. Місцезнаходження: 41226, Сумська обл., ямпiльський р-н., 

смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 77-91-54 (05456) 6-33-01
5. Електронна поштова адреса: snz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.snz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства).

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СВЕСЬКИЙ НАСОС-

НИЙ ЗАВОД» (надалі – емітент) 26.07.2018 року було отримано Інформа-
ційну довідку щодо інформації про акціонерів, які володіють 10% та більше 
відсотками статутного капіталу емітента, складену Публічним акціонерним 
товариством «Національний депозитарій України» станом на 10.07.2018 
року, вих.№163435 від 17.07.2018 року (вх.№134 від 26.07.2018 року), на 
підставі якого емітенту стало відомо про змiну власників акцiй, яким нале-
жить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй емiтента, а саме:

- розмiр частки акціонера емітента – МАРАТЕВ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД (реє-
страційний код НЕ 274491), місцезнаходження: 1 Avalonos str., оф. Maria 
House, Nicosia, Cyprus, P.C. 1075), що, до зміни власників акцій, становив 
10 859 202 штук простих iменних акцiй (23,836944 % в загальнiй кiлькостi акцiй 
емітента, інформація щодо розміру частки акціонера (у відсотках) в загальній 
кількості голосуючих акцій, станом на дату складення вищезазначеної Інфор-
маційної довідки та її отримання емітентом - відсутня), зменшився, і після змі-
ни становить 0 штук простих iменних акцiй (0% в загальнiй кiлькостi акцiй 
емiтента та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй емiтента);

- розмiр частки акціонера емітента – МЕТИГЛОУ ХОЛДІНГС ЛТД (реєстра-
ційний код НЕ 238810), місцезнаходження: Ippokratous, Akropolis, буд. 3А, 
Nicosia, Cyprus, 2006), що, до зміни власників акцій, становив 0 штук простих 
iменних акцiй (0% в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента та 0% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй емітента), збiльшився, і після зміни власників акцій, 
становить 10 859 202 штук простих iменних акцiй (23,836944 % в загальнiй 
кiлькостi акцiй емітента, інформація щодо розміру частки акціонера (у відсот-
ках) в загальній кількості голосуючих акцій, станом на дату складення вище-
зазначеної Інформаційної довідки та її отримання емітентом - відсутня).

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 А.Б. Циган

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.07.2018 року
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"УКРАїНСьКИй БАНК 
РЕКОНСТРУКЦIї ТА 
РОЗВИТКУ"

2. Код за ЄДРПОУ 26520688
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 454-27-00 (044) 454-27-22
5. Електронна поштова адреса ubrr@ubrr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.ubrr.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
1.Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноважен-

ня загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером 
Банку одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного 

товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) 
№ 10/2018 вiд 25 липня 2018 р., прийнято рiшення про вчинення значних 
правочинiв щодо державних цiнних паперiв, а саме: придбати з оплатою з 
26 по 28 липня 2018 року облігації внутрішньої державної позики – серед-
ньострокові, відсоткові, бездокументарні іменні, ISIN-UA4000176093. Рин-
кова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, складе 
загальну суму операцій не більше ніж 80 000 000.00 грн, з ринковою відсо-
тковою ставкою не нижче 17,00%, з датою погашення – 24.10.2018 року, 
номінальною вартістю 1 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 
210781287,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума 
коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 37,95 %. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти»: 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочи-
ну до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Стату-
том Банку, - вiдсутнi.

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 Локтiонов Олег Юрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.07.2018
(дата)
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ВЛАСНИКАМ ОБЛІГАЦІй 
(серії А; прості імені) 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

«ТРЦ ЛАВИНА»
(код ЄДРПОУ 38537759)

надалі за текстом – «Товариство»
23 травня 2018 року загальними зборами учасників Товариства було 

прийнято наступне рішення: 
«У відповідності до умов пункту 13.2 Проспекту емісії облігацій 

Товариства, встановити відсоткову ставку починаючи з 14 (чотир-
надцятого) відсоткового періоду по 41 (сорок перший) відсотковий 
період включно за облігаціями Товариства серії «А» (код ISIN 
UA4000189369) у розмірі 25% (двадцять п’ять відсотків) річних у 
гривні.»

Дане рішення оформлено протоколом №1/23-05-18 від 23 травня 2018 р. 
Директор 
ТОВ «ТРЦ «ЛАВИНА»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ 

КОМПАНІя З УПРАВЛІННя АКТИВАМИ 
«ДЕЛьТА», 

(ЄДРПОУ 22592656)
повідомляє

про прийняття рішення про ліквідацію Пайового закритого недиверси-
фікованого венчурного інвестиційного фонду «Об’єднання-2», код за 
ЄДРІСІ 2331148, у зв’язку із закінченням строку діяльності Фонду, встанов-
леного його Регламентом (Рішення учасника ТОВ КУА «Дельта» № 26/07 
від 26 липня 2018 р.)

Заяви про пред'явлення вимог від кредиторів приймаються за адре-
сою – 49000, м. Дніпро, вул. Благоєва, б. 31, оф. 22-23 з 9:000 до 17:00 у 
робочі дні протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Ліквідаційна комісія Фонду

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"МОЛОЧНИй АЛьяНС" 

2. Код за ЄДРПОУ 34480442
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ,  

вул. Лєскова, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 284-58-51 (044) 284-58-51
5. Електронна поштова адреса v.korolyuk@milkalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://milkalliance.com.ua/company/
inform/molochnij-alyans/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» повiдомляє 

про виплату дивiдендiв.
Дата вчинення дiї: 26.07.2018 року Наглядовою Радою АТ «МОЛОЧ-

НИЙ АЛЬЯНС» (Протокол № 18) було прийнято рiшення про встановлен-
ня дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядок та строк їх виплати.

дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 
про виплату дивiдендiв – 25.07.2018 року

дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв – 13.08.2018 року

розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-
гальних зборiв (грн) – 40 000 000,00 грн.

строк виплати дивiдендiв: в перiод з 13.08.2018 року по 12.02.2019 
року

спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам
порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв однiєю су-

мою в повному обсязi.
Виплату дивiдендiв здiйснювати в Євро:
за курсом НБУ на день перерахування коштiв - у разi перерахування 

власних коштiв;
за комерцiйним курсом уповноваженого банку на день купiвлi валюти - 

у разi купiвлi валюти на Мiжбанкiвському Валютному Ринку України;
виплату дивiдендiв здiйснити шляхом перерахування коштiв на раху-

нок одноособового акцiонера Товариства, який буде наданий одноособо-
вим акцiонером Товариства;

При виплатi дивiдендiв здiйснити обов’язковi вiдрахування податкiв та 
зборiв, якi передбаченi чинним законодавством України;

Операцiю щодо виплати дивiдендiв здiйснити через уповноважений 
банк – АТ «УкрСиббанк».

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 Калiберов Сергiй Олександрович
Голова Ради директорiв (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.07.2018
(дата)

Відомості про зміну власників акцій ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА 
КОМПАНІя «В.А.Т.- ПРИЛУКИ», яким належить 10 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 

публічного акціонерного товариства)
№
з/п

Дата 
повідо-
млення 
емітента 
особою, 

що 
здійснює 

облік права 
власності 
на акції в 

депозитар-
ній системі 

або 
акціонером

Повне 
найменуван-
ня юридич-
ної особи 
- власника 

пакета акцій 
або 

зазначення 
- "фізична 

особа"

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 

фізичних осіб - під-
приємців та 

громадських форму-
вань (для юридичної 
особи – резидента), 

код/номер з 
торговельного, банків-

ського чи судового 
реєстру, реєстрацій-

ного посвідчення 
місцевого органу 
влади іноземної 

держави про реєстра-
цію юридичної особи 
(для юридичної особи 

– нерезидента)

Розмір 
частки 

акціонера 
до зміни (у 
відсотках 

до 
статутного 
капіталу)

Розмір 
частки 

акціоне-
ра після 
зміни (у 
відсо-

тках до 
статут-

ного 
капіта-

лу)

1 2 3 4 5 6
1 26.07.2018 фiзична 

особа
n/a 0.00019 0

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство"А/Т тютюнова компанiя "В.А.Т.-Прилуки" 
(далi - Товариство) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних перiв 
станом на 24 липня 2018 року, отриманого вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 
25 липня 2018 року, повiдомляє про змiну розмiру частки власника акцiй 
"фiзичної особи", а саме: розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» в 
загальнiй кiлькостi акцiй Товариства зменшився з 0,000190 % (165 783 
штук простих iменних акцiй) до 0,0000 % (0 штук простих iменних акцiй);
розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй Товариства зменшився з 0,000190 % (165 783 штук простих 
iменних акцiй) до 0,0000 % (0 штук простих iменних акцiй);
2 26.07.2018 Precis (1814)

Limited/ 
Прейсi 
(1814) 
Лiмiтед

3835524 99.999809 100

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство"А/Т тютюнова компанiя "В.А.Т.-Прилуки" 
(далi - Товариство) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних перiв 
станом на 24 липня 2018 року, отриманого вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 
25 липня 2018 року, повiдомляє про змiну розмiру частки власника акцiй 
Precis (1814) Limited, а саме: розмiр частки акцiонера Precis (1814) Limited 
в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства збiльшився з 99,999809% 
(86807807463 штук простих iменних акцiй) до 100 % (86807973246 штук 
простих iменних акцiй);
розмiр частки акцiонера Precis (1814) Limited в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй Товариства збiльшився з 99,999809% (86807807463 штук 
простих iменних акцiй) до 100 % (86807973246 штук простих iменних 
акцiй);



№142, 27 липня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛьНІС-
ТЮ "ЦЕНТРАЛьНИй 
ОПТОВИй РИНОК ПРОДО-
ВОЛьСТВА "ФУДЦЕНТР"

2. Код за ЄДРПОУ 32960109
3. Місцезнаходження 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 64
4. Міжміський код, телефон та факс +380445172322 +380445172322
5. Електронна поштова адреса office@cpdgroupcompany.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://foodcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про роз-
міщення цінних паперів на суму, що пере-
вищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що 

перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу- 23.02.2018 р.
2) Назва органу, що прийняв таке рiшення- Загальнi Збори Учасникiв 

ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР (Протокол №23/02-18 вiд 23 лютого 2018 року). 
3) Вид, тип - iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї, серiї «В»
4) Кiлькiсть та сума цiнних паперiв- 4580 000 штук, 458 000 000 грн.
5) Спосiб їх розмiщення - публiчний
6) Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй буде прово-

диться Емiтентом без залучення андеррайтера, через органiзатора торгiвлi 
(ПАТ «Українська бiржа).

7) Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних 
паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних 
паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу 
емiтента на дату прийняття цього рiшення- 1564.31 %

8) Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- право купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на 

вторинному ринку цiнних паперiв пiсля дати реєстрацiї в Нацiональнiй 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення 
облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй;

- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку 
їх погашення;

- право надати облiгацiї Емiтенту для викупу вiдповiдно до умов їх емiсiї;

- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих 
вiдсоткiв на номiнальну вартiсть 

облiгацiй вiдповiдно до умов їх емiсiї;
- надавати облiгацiї в заставу;
- право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному зако-

нодавству України.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у 

порядку, визначеному чинним законодавством України.
Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на раху-

нок власника у цiнних паперах, вiдкритий власником у депозитарнiй 
установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку. 

9) Спосiб оплати цiнних паперiв- Оплата за облiгацiї резидентами та 
нерезидентами здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi шля-
хом внесення готiвкових коштiв через банкiвськi установи та/або шляхом 
перерахування безготiвкових коштiв.

Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, 
що знаходяться у їх розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших 
обов’язкових платежiв; фiзичними особами – за рахунок власних коштiв. 
Повна оплата за облiгацiї здiйснюється в термiни, визначенi умовами укла-
деного договору купiвлi-продажу (бiржового контракту), але в будь-якому 
випадку протягом строку укладання договорiв з першими власниками 
облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення 
термiну укладення договорiв з першими власниками.

10) Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв- Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй 
у розмiрi 100% коштiв будуть спрямованi в повному обсязi на здiйснення гос-
подарської дiяльностi Емiтента з фiнансування ремонту, реконструкцiї, 
облаш тування торгових мiсць, введення в експлуатацiю та розвиток цен-
трального оптового ринку продовольства «ФУДЦЕНТР» на базi орендованих 
Товариством об’єктiв нерухомостi за адресою м. Київ, вул. Каховська, 64.

11) Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято Позачерговими 
Загальними зборами Учасникiв ТОВ «ЦОРП «ФУДЦЕНТР»

12) Конвертацiя облiгацiй в акцiї не передбачається, оскiльки Емiтент не 
є акцiонерним товариством.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня
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 Миндра Лариса Вiкторiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.07.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»

2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
3. Місцезнаходження: 04123 м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30, 
+380 (44) 430-14-30
5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.troianda.com.ua/?p=452
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

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

вочину: 25.07.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: наглядова рада.
Предмет правочину: надати згоду на вчинення значного правочину, а 

саме купівлі ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФIРМА 
«ТРОЯНДА» у Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» його частки у статутному капіталі Товариства з 
обмеженою відповідальністю «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ» у розмірі 9,9% статут-

ного капіталу ТОВ «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ».
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 49500,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 310550,00 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 15,94%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, тому 
що рішення не приймалось загальними зборами.

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

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину було прийнято наглядовою радою ПРАТ «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА» 
25.07.2018р.

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

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

2. Директор  Обрiзкiв Р. Л.
26.07.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФIРМА «ТРОяНДА»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №142, 27 липня 2018 р. 
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Повідомлення про проведення  
позачергових загальних зборів акціонерів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»,  

код ЄДРПОУ 34576883 (надалі – Банк). 
1. Повне найменування та місцезнаходження Банку: ПУБЛІЧНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», місцезнаходжен-
ня: 01601, м.Київ, вул.Мечнікова, 2 

2. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 31 серпня 2018 
року о 10.00 місцевого часу Нідерландів за адресою: Нідерланди, 
м. Амстердам 1101 СіДжей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг рум. 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах - 
9.30 за місцевим часом Нідерландів. Час закінчення реєстрації акціонерів 
у загальних зборах - 10.00 за місцевим часом Нідерландів.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24 годину 27-го серпня 2018 року. 

5. Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рі-
шень:
1 Про обрання членів лічильної 

комісії загальних зборів 
акціонерів Банку.

Обрати членами Лічильної комісії 
Мехмет Тікіз [Mehmet Tikiz] та 
Севінк Османову [Sevinc 
Osmanova]. 

2 Про обрання голови та 
секретаря загальних зборів 
акціонерів Банку.

Обрати Головою Зборів – Енвера 
Мурата Башбая [Enver Murat 
Basbay] та Секретарем Зборів 
– Сенола Алоглу [Senol Aloglu].

3 Про зміну типу акціонерного 
товариства.

Змінити тип акціонерного 
товариства на Приватне акціонерне 
товариство.

4 Про внесення змін до Статуту 
Банку.

Внести зміни шляхом затвердження 
Статуту Банку в новій редакції.

5 Про уповноваження 
представника Банку на 
підписання нової редакції 
Статуту.

Уповноважити Голову Правління 
Онура Анлиатамера на підписати 
нової редакції Статуту Банку.

6 Про припинення повноважень 
голови та членів Спостережної 
ради Банку.

Припинити повноваження голови та 
членів Спостережної ради Банку: 
Файка Онура Умута [Faik Onur 
Umut] (Голова), Мехмета 
Гюлешчі[Mehmet Gulesci], Мурата 
Енвера Башбая [Murat Enver 
Basbay], Левента Караджа[Levent 
Karaca], Коркмаза Ілкорура[Korkmaz 
Ilkorur], Фредеріка Бернарда 
Дейтерса [Frederik Bernard Deiters].

7 Про обрання членів 
Спостережної ради Банку.

КУМУЛяТИВНЕ ГОЛОСУВАННя

8 Про затвердження умов 
договорів, що укладатимуться з 
членами Спостережної ради, 
встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, 

Не укладати договорів з членами 
Спостережної ради, не 
встановлювати розмір їх 
винагороди. 

яка уповноважується на 
підписання договорів 
(контрактів) з членами 
Спостережної ради Банку. 

9 Про внесення змін до 
Положення про Загальні збори 
акціонерів Банку.

Внести зміни шляхом затвердження 
Положення про Загальні збори 
акціонерів в новій редакції.

10 Про внесення змін до 
Положення про Спостережну 
раду Банку.

Внести зміни шляхом затвердження 
Положення про Спостережну раду 
Банку в новій редакції.

11 Про внесення змін до 
Положення про Правління 
Банку.

Внести зміни шляхом затвердження 
Положення про Правління Банку в 
новій редакції.

12 Про внесення змін до 
Положення про Ревізійну 
комісію Банку.

Внести зміни шляхом затвердження 
Положення про Ревізійну комісію 
Банку в новій редакції.

13 Про призначення суб’єкта 
аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності 
Банку за 2018 рік.

Призначити ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ 
АУДИТ-ФІНАНСИ» суб’єктом 
аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності Банку 
за 2018 рік.

6. Адреса вебсайту на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.crediteurope.com.ua 

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціоне-
ри можуть ознайомитись з матеріалами для проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 9:30 до 17:30 за місцезна-
ходженням ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»: м.Київ, вул. Мечнікова,2; 
відповідальна особа – Заступник Начальника Юридичного управління Кон-
драшин І.В.

8. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 
36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Після отри-
мання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мо-
жуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства»: а саме: ознайомлюватися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів.

9. Порядок голосування за довіреністю. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має пра-
во у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах акціонерного товариства. Представник за довіреністю повинен мати 
оригінал довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товари-
ства.

Спостережна рада ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

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 
ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСьКИй ПЛИТКОВИй 
ЗАВОД».

2.Код за ЄДРПОУ: 00293628.
3.Місцезнаходження: 61106, м.Харків, просп.Московський, 297.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11, 
(057)754-45-11.
5.Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.plitka.kharkov.ua/
jurinfo/2018-meeting-info

7.Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових осіб 
емітента.

II. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради (Протокол № 25/07/18 від 25.07.2018р.) 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКО-
ВИЙ ЗАВОД» у зв’язку з зміною в організації виробництва та праці (пере-
веденням на іншу посаду) припинено повноваження члена Правління Сол-
датенко В.І. (Заступника голови правління – Начальника департаменту 
безпеки) з 25 липня 2018р., у зв’язку з переведенням на іншу посаду.

Вказана особа перебувала на посаді з 14.12.2005 року. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої поса-
дової особи (повноваження якої припинено) нікого не обрано (призначено). 
Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Голова правління 
ПрАТ «Харківський 
плитковий завод»

______________
(підпис)

М. П.

 Єфімов О.О.
(ініціали та прізвище 

керівника)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

(код за ЄДРПОУ 30589092), місцезнаходження: 61100, м.Харкiв,
бул.Жасмiновий, б.15/1, оф. 2-2, тел./факс (057) 714-76-96, e-mail
30589092@sodruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: gazener-
go.com.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким належить 10 і більше від-
сотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акці-

онерного товариства)
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності

на акції в депозитарній системі, 25.07.2018:
- частка акціонера "Фізична особа 1" у загальній кількості акцій зменши-

лася з 10.27% до 0.0% (у т.ч. у загальній кількості голосуючих акцій змен-
шилася з 10.27% до 0.0%); 

- частка акціонера "Фізична особа 2" у загальній кількості акцій збільши-
лася з 89.73% до 100.0% (у т.ч. у загальній кількості голосуючих акцій
збільшилася з 89.73% до 100.0%).

Генеральний директор Коростильов О.П. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКА ПМК-237"

(код ЄДРПОУ 01354579, місцезнаходження: Україна, 08300, Київська
обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 15)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" відбудуться "27" сер-
пня 2018 року за адресою: Україна, 08300, Київська обл., місто Борис-
піль, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 15, в приміщенні ак-
тової зали. Початок зборів об 11 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів
та їх уповноважених представників відбудеться з 10-00 до 10-45 год. "27"
серпня 2018 року за місцем проведення загальних зборів. Відповідно до ст.
34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину "20"
серпня 2018 р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження по-

рядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" про виконання рішень загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬ-
КА ПМК-237" від 23.04.2018 р.

5. Про затвердження передавального акту.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": www.pmk237.pat.ua. Загальна кількість акцій становить 914 310
(дев'ятсот чотирнадцять тисяч триста десять) штуки простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна. Загальна
кількість голосуючих акцій становить 616656  (шістсот шістнадцять тисяч
шістсот п'ятдесят шість) штук. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: з документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним,
акціонери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запи-
том за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08300, Київс-
ька обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 15,
у відділі кадрів у робочі дні з 14:00 години до 17:00 години (а в день про-
ведення зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведен-
ня). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються наймену-
вання акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акці-
онера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифі-
кації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються
для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акці-
онерів (та їх представників) з документами -  Голова Комісії з припинення
- Ляш Микола Віталійович. Телефони для довідок: (04595) 6-25-80, 6-26-81,
6-20-49. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого
такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-

цій до проекту порядку денного.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" повинні мати при собі документ,
що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати
акціонера), а представникам акціонерів додатково - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника. Порядок участі та го-
лосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти
участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Пред-
ставником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах
акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних 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 від імені юридичної особи
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на загаль-
них зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не вик-
лючає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комі-

сію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Бабич О.О.;
Член Лічильної комісії - Солодова Н.В.;
Член Лічильної комісії - Ляш А.М.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та сек-

ретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів - Ляш М.В.
Секретар зборів - Миколенко В.І.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  - до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбуваєть-

ся з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія ого-

лошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоко-
лів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного пи-
тання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для

голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товарис-
тва; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він по-
винен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою
Товариства.

Питання 4:
4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" (додається).
Питання 5:
5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ПМК-237" передає, а правонаступник - Това-
риство з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКА ПМК-237" приймає акти-
ви та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА
ПМК-237", що включають майно, права та обов'язки  стосовно всіх креди-
торів та боржників станом на 27 серпня 2018 року. 

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" та переда-
ти документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Комісія з припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237"
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

(код за ЄДРПОУ 30589092), місцезнаходження: 61100, м.Харкiв,
бул.Жасмiновий, б.15/1, оф. 2-2, тел./факс (057) 714-76-96, e-mail
30589092@sodruzhestvo.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: gazener-
go.com.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким належить 10 і більше від-
сотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акці-

онерного товариства)
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності

на акції в депозитарній системі, 25.07.2018:
- частка акціонера "Фізична особа 1" у загальній кількості акцій зменши-

лася з 10.27% до 0.0% (у т.ч. у загальній кількості голосуючих акцій змен-
шилася з 10.27% до 0.0%); 

- частка акціонера "Фізична особа 2" у загальній кількості акцій збільши-
лася з 89.73% до 100.0% (у т.ч. у загальній кількості голосуючих акцій
збільшилася з 89.73% до 100.0%).

Генеральний директор Коростильов О.П. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКА ПМК-237"

(код ЄДРПОУ 01354579, місцезнаходження: Україна, 08300, Київська
обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 15)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" відбудуться "27" сер-
пня 2018 року за адресою: Україна, 08300, Київська обл., місто Борис-
піль, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 15, в приміщенні ак-
тової зали. Початок зборів об 11 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів
та їх уповноважених представників відбудеться з 10-00 до 10-45 год. "27"
серпня 2018 року за місцем проведення загальних зборів. Відповідно до ст.
34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину "20"
серпня 2018 р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження по-

рядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" про виконання рішень загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬ-
КА ПМК-237" від 23.04.2018 р.

5. Про затвердження передавального акту.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": www.pmk237.pat.ua. Загальна кількість акцій становить 914 310
(дев'ятсот чотирнадцять тисяч триста десять) штуки простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна. Загальна
кількість голосуючих акцій становить 616656  (шістсот шістнадцять тисяч
шістсот п'ятдесят шість) штук. Порядок ознайомлення акціонерів з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: з документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним,
акціонери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запи-
том за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08300, Київс-
ька обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 15,
у відділі кадрів у робочі дні з 14:00 години до 17:00 години (а в день про-
ведення зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведен-
ня). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються наймену-
вання акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акці-
онера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифі-
кації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються
для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акці-
онерів (та їх представників) з документами -  Голова Комісії з припинення
- Ляш Микола Віталійович. Телефони для довідок: (04595) 6-25-80, 6-26-81,
6-20-49. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого
такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначе-
них ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-

цій до проекту порядку денного.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" повинні мати при собі документ,
що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати
акціонера), а представникам акціонерів додатково - належним чином
оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах та документ, що посвідчує особу представника. Порядок участі та го-
лосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти
участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Пред-
ставником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах
акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена
особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних 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 від імені юридичної особи
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на загаль-
них зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначен-
ням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Надан-
ня довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не вик-
лючає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комі-

сію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Бабич О.О.;
Член Лічильної комісії - Солодова Н.В.;
Член Лічильної комісії - Ляш А.М.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та сек-

ретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів - Ляш М.В.
Секретар зборів - Миколенко В.І.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  - до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбуваєть-

ся з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія ого-

лошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоко-
лів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного пи-
тання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для

голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товарис-
тва; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він по-
винен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою
Товариства.

Питання 4:
4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" (додається).
Питання 5:
5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ПМК-237" передає, а правонаступник - Това-
риство з обмеженою відповідальністю "КИЇВСЬКА ПМК-237" приймає акти-
ви та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА
ПМК-237", що включають майно, права та обов'язки  стосовно всіх креди-
торів та боржників станом на 27 серпня 2018 року. 

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237" та переда-
ти документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Комісія з припинення 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ПМК-237"



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №142, 27 липня 2018 р. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
24.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 24.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 194 на суму
87 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  87 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 17,14%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки 

Голови Правління Щиголев В.В.
25.07.2018 р.

Повідомлення кредиторам про припинення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562" шляхом його реорганізації (перетворення) 

в Товариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (на-
далі за текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ 05520388, місцезнаходження:
Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, бу-
динок 13) (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 25.07.2018
р. №1) було прийнято рішення припинити діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство
з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562", яке відповідно до Цивільного кодексу України з мо-
менту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником май-
на, прав та зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (результати го-
лосування: "За" - 1871710 голосів (100 % голосів від загальної кількості го-
лосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуван-
ні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів) та призначено Комісію з
припинення Товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетво-
рення в Товариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" у наступному  складі: Острянко
Володимир Петрович - Голова Комісії,  член Комісії - Кравченко Ольга Іва-
нівна.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства" та

ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинен-
ня, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х міся-
ців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення у вста-
новленому порядку за місцезнаходженням Комісії з припинення на ім'я Го-
лови комісії з припинення. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку,
визначеному діючим законодавством України, у тому числі ст. 112 Цивіль-
ного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів зас-
тави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 14007, Чер-
нігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13, кабінет ди-
ректора.

Телефон для довідок: (050) 313-59-52                                 
Голова комісії з припинення 

Острянко В. П.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
24.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 24.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 194 на суму
87 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  87 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 17,14%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки 

Голови Правління Щиголев В.В.
25.07.2018 р.

Повідомлення кредиторам про припинення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562" шляхом його реорганізації (перетворення) 

в Товариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (на-
далі за текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ 05520388, місцезнаходження:
Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, бу-
динок 13) (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 25.07.2018
р. №1) було прийнято рішення припинити діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство
з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562", яке відповідно до Цивільного кодексу України з мо-
менту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником май-
на, прав та зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (результати го-
лосування: "За" - 1871710 голосів (100 % голосів від загальної кількості го-
лосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуван-
ні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів) та призначено Комісію з
припинення Товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетво-
рення в Товариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" у наступному  складі: Острянко
Володимир Петрович - Голова Комісії,  член Комісії - Кравченко Ольга Іва-
нівна.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства" та

ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинен-
ня, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х міся-
ців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення у вста-
новленому порядку за місцезнаходженням Комісії з припинення на ім'я Го-
лови комісії з припинення. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку,
визначеному діючим законодавством України, у тому числі ст. 112 Цивіль-
ного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів зас-
тави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 14007, Чер-
нігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13, кабінет ди-
ректора.

Телефон для довідок: (050) 313-59-52                                 
Голова комісії з припинення 

Острянко В. П.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХО-
ВА КОМПАНIя "АВЕРС"

2. Код за ЄДРПОУ 35489734
3. Місцезнаходження 03124, м. Київ,  

бульвар Вацлава Гавела, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 455 03 21
5. Електронна поштова адреса billing@sk-avers.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

sk-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про викуп власних акцій (крім акцій 
корпоративних інвестиційних фондів 
інтервального та відкритого типу)

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Аверс» 

20.07.2018 року прийнято рiшення щодо викупу власних акцiй у термiн з 
23 серпня по 28 грудня 2018 року 

Викуп акцiй товариством провадиться з метою їх анулювання. Цiна 
однiєї акцiї, визначена незалежним оцiнювачем, становить 2,60 грн. 
Номiнальна вартiсть акцiї становить 1000,00 грн. за рiчною фiнансовою 
звiтнiстю 2017 року. Прибуток на акцiю – 0,00 грн.

Викупу пiдлягають 15000 простих iменних акцiй, iснуючих в 
бездокументарнiй формi, якi становлять 75% до статутного капiталу.

Акцiонерами, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй станом до ви-
купу акцiй є ТОВ «БАСК Лтд» та одна фiзична особа. Акцiонерами, у яких 
товариство викуповує акцiї є: ТОВ «БАСК Лтд» володiє 4570 акцiями, що 
становить 22,85% всiх акцiй; Волинець Данило Мефодiйович (член Нагля-
дової ради) володiє 13000 акцiями, що становить 65,00% всiх акцiй; 
Бiлогорцев Сергiй Анатолiйович (член Наглядової ради) володiє 1030 
акцiями, що становить 5,15% всiх акцiй

Акцiї, що пiдлягають викупу, зареєстрованi НКЦПФР 16.06.2010 року, 
номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску № 410/1/10

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 Петренко Олександр Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.07.2018
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
24.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 24.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 194 на суму
87 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  87 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 17,14%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки 

Голови Правління Щиголев В.В.
25.07.2018 р.

Повідомлення кредиторам про припинення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562" шляхом його реорганізації (перетворення) 

в Товариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (на-
далі за текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ 05520388, місцезнаходження:
Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, бу-
динок 13) (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 25.07.2018
р. №1) було прийнято рішення припинити діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство
з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562", яке відповідно до Цивільного кодексу України з мо-
менту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником май-
на, прав та зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (результати го-
лосування: "За" - 1871710 голосів (100 % голосів від загальної кількості го-
лосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуван-
ні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів) та призначено Комісію з
припинення Товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетво-
рення в Товариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" у наступному  складі: Острянко
Володимир Петрович - Голова Комісії,  член Комісії - Кравченко Ольга Іва-
нівна.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства" та

ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинен-
ня, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х міся-
ців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про припи-
нення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення у вста-
новленому порядку за місцезнаходженням Комісії з припинення на ім'я Го-
лови комісії з припинення. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку,
визначеному діючим законодавством України, у тому числі ст. 112 Цивіль-
ного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів зас-
тави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 14007, Чер-
нігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13, кабінет ди-
ректора.

Телефон для довідок: (050) 313-59-52                                 
Голова комісії з припинення 

Острянко В. П.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"

2. Код за ЄДРПОУ: 05520388
3. Місцезнаходження: Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів,

ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 56181 (04622) 56181
5. Електронна поштова адреса: info@atp-2562.pp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://atp-2562.pp.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:

відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, по-
ділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емі-
тента або суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Публічного

акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО № 2562", які відбулися 25 липня 2018 року (Протокол №1 від
25.07.2018 р.), було прийнято рішення щодо припинення Публічного акці-
онерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562" шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальніс-
тю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Результати голосування: "За" - 1871710 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь
у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: еко-
номiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-правової
форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні Публічного акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" всі його майнові і немайнові
права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки переходять
до його правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відповідно до
передавального акту, що буде складений після спливу строку заявлення
вимог кредиторами Товариства. Статутний капітал Товариства з додатко-
вою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562" дорівнюватиме розміру статутного капіталу Публічного акціонер-

ного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562", розмір якого становить 1 745 740,00 грн. (один мільйон сімсот сорок
п'ять тисяч сімсот сорок гривень 00 копійок) (у випадках, передбачених за-
конодавством, розмір статутного капіталу може зменшуватися на загальну
номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну). 

Публічне акціонерне товариство "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562" здійснює обмін акцій Публічного акціонерного това-
риства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" на
частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створю-
ється внаслідок перетворення. Акції Публічного акціонерного товариства
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" конвертують-
ся у частки Товариства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створюється шляхом пе-
ретворення Публічного акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", та розподіляються серед його учас-
ників. Кожен з акціонерів Публічного акціонерного товариства "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" має право отримати
частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створю-
ється шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562". Розподіл часток
Товариства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відбувається із збереженням співвідношен-
ня кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публіч-
ного акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562", що перетворюється. Акції товариства, що перетворю-
ється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіля-
ються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною
вартістю 0,50 грн. дорівнює вартості частки в 0,50 грн., тобто розмір час-
тки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з додат-
ковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО № 2562" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими
володів акціонер в статутному капіталі Публічного акціонерного товарис-
тва "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" на дату
складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних збо-
рах, на яких буде затверджено передавальний акт. Не підлягають конвер-
тації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного то-
вариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення Острянко В.П. 25 липня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562"

2. Код за ЄДРПОУ: 05520388
3. Місцезнаходження: Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів,

ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 56181 (04622) 56181
5. Електронна поштова адреса: info@atp-2562.pp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:    http://atp-2562.pp.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

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

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Публічного

акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО № 2562", які відбулися 25 липня 2018 року (Протокол №1 від
25.07.2018 р.), у зв'язку з прийняттям рішення про перетворення Товарис-

тва та необхідністю призначення комісії з припинення, призначено (до за-
вершення процедури перетворення) Комісію з припинення у складі: 

- призначений 25.07.2018 р. Голова комісії з припинення Острянко Воло-
димир Петрович, паспорт: НК №612809, виданий 30.01.1999 р., Новоза-
водським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.; володіє пакетом акцій в
розмірі 53,6079 % статутного капіталу емітента; інші посади, які обіймала
ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління; посадову особу
призначено на невизначений термін - до завершення процедури перетво-
рення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначений 25.07.2018 р. Член комісії з припинення Кравченко Ольга
Іванівна; паспорт: НК №288484, 24.03.1997 р. Новозаводським ВМ м. Чер-
нігова; володіє пакетом акцій в розмірі 1,4223 % статутного капіталу емі-
тента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: го-
ловний бухгалтер, Член правління; посадову особу призначено на невиз-
начений термін - до завершення процедури перетворення; непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення В.П.Острянко 25 липня 2018 р.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"

2. Код за ЄДРПОУ: 05520388
3. Місцезнаходження: Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів,

ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 56181 (04622) 56181
5. Електронна поштова адреса: info@atp-2562.pp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://atp-2562.pp.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:

відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, по-
ділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емі-
тента або суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Публічного

акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО № 2562", які відбулися 25 липня 2018 року (Протокол №1 від
25.07.2018 р.), було прийнято рішення щодо припинення Публічного акці-
онерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562" шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальніс-
тю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Результати голосування: "За" - 1871710 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь
у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: еко-
номiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-правової
форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні Публічного акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" всі його майнові і немайнові
права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки переходять
до його правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відповідно до
передавального акту, що буде складений після спливу строку заявлення
вимог кредиторами Товариства. Статутний капітал Товариства з додатко-
вою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562" дорівнюватиме розміру статутного капіталу Публічного акціонер-

ного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562", розмір якого становить 1 745 740,00 грн. (один мільйон сімсот сорок
п'ять тисяч сімсот сорок гривень 00 копійок) (у випадках, передбачених за-
конодавством, розмір статутного капіталу може зменшуватися на загальну
номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну). 

Публічне акціонерне товариство "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562" здійснює обмін акцій Публічного акціонерного това-
риства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" на
частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створю-
ється внаслідок перетворення. Акції Публічного акціонерного товариства
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" конвертують-
ся у частки Товариства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створюється шляхом пе-
ретворення Публічного акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", та розподіляються серед його учас-
ників. Кожен з акціонерів Публічного акціонерного товариства "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" має право отримати
частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створю-
ється шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562". Розподіл часток
Товариства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відбувається із збереженням співвідношен-
ня кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публіч-
ного акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562", що перетворюється. Акції товариства, що перетворю-
ється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіля-
ються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною
вартістю 0,50 грн. дорівнює вартості частки в 0,50 грн., тобто розмір час-
тки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з додат-
ковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО № 2562" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими
володів акціонер в статутному капіталі Публічного акціонерного товарис-
тва "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" на дату
складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних збо-
рах, на яких буде затверджено передавальний акт. Не підлягають конвер-
тації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного то-
вариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення Острянко В.П. 25 липня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562"

2. Код за ЄДРПОУ: 05520388
3. Місцезнаходження: Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів,

ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 56181 (04622) 56181
5. Електронна поштова адреса: info@atp-2562.pp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:    http://atp-2562.pp.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

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

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Публічного

акціонерного товариства "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМС-
ТВО № 2562", які відбулися 25 липня 2018 року (Протокол №1 від
25.07.2018 р.), у зв'язку з прийняттям рішення про перетворення Товарис-

тва та необхідністю призначення комісії з припинення, призначено (до за-
вершення процедури перетворення) Комісію з припинення у складі: 

- призначений 25.07.2018 р. Голова комісії з припинення Острянко Воло-
димир Петрович, паспорт: НК №612809, виданий 30.01.1999 р., Новоза-
водським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.; володіє пакетом акцій в
розмірі 53,6079 % статутного капіталу емітента; інші посади, які обіймала
ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління; посадову особу
призначено на невизначений термін - до завершення процедури перетво-
рення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначений 25.07.2018 р. Член комісії з припинення Кравченко Ольга
Іванівна; паспорт: НК №288484, 24.03.1997 р. Новозаводським ВМ м. Чер-
нігова; володіє пакетом акцій в розмірі 1,4223 % статутного капіталу емі-
тента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: го-
ловний бухгалтер, Член правління; посадову особу призначено на невиз-
начений термін - до завершення процедури перетворення; непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення В.П.Острянко 25 липня 2018 р.

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34240804
3. Місцезнаходження 04071, м.Київ, Житньоторзька, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 393-09-92 (044) 393-09-92

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

http://www.digins.ua/o-kompanii/

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

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» 

своїм рiшенням (протокол №216 вiд 24 липня 2018 року) обрала з 24 липня 
2018 року на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIя «ДОВIРА ТА ГАРАНТIя»
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«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» члена Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Лєвцова Валерiя Вiкторовича (згiдно 
статуту ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Голова На-
глядової ради обирається членами Наглядової ради зi свого складу).

Лєвцов Валерiй Вiкторович (згоди на надання паспортних даних не на-
дано) обирається на посаду на невизначений строк (згiдно статуту 
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Наглядова рада 
вправi у будьякий час переобрати Голову Наглядової ради). Строк дiї по-
вноважень Лєвцова Валерiя Вiкторовича як члена Наглядової ради 
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» по 30.04.2020 року 
включно, акцiями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, є представником ТОВ «СМАРТФIНАНС» (код ЄДРПОУ 39395137), що 

є акцiонером ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ».
До обрання Головою Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» обiймав наступнi посади: заступник директора, 
член наглядової ради.

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 Супрун Євген Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.07.2018
(дата)

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»

2. Код за ЄДРПОУ 00481198
3. Місцезнаходження 04080 м. Київ вул.Фрунзе, 63
4. Міжміський код, телефон та факс (044)239-19-40 (044)239-19-40
5. Електронна поштова адреса y.syrotyuk@farmak.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://farmak.ua/announcements
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

25.07.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-

токолу Наглядової ради №32, від 25.07.2018 р.
Посадова особа Костюк Володимир Григорович (паспорт: серія МЕ но-

мер 174285 виданий 12.09.2002 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві), яка займала посаду Тимчасово виконуючий обов’язки Виконавчо-
го директора, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.03.2018 р. по 
25.07.2018 р.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 25.07.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової 

ради №32, від 25.07.2018 р.
Костюк Володимир Григорович (паспорт: серія МЕ номер 174285 вида-

ний 12.09.2002 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на 
посаду Виконавчий 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 26 липня 2018 року по 31 грудня 2021 

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

ційний директор ПАТ «Фармак», Тимчасово виконуючий обов’язки виконав-
чого директора ПАТ «Фармак».

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. 

2.Виконавчий директор    Костюк В.Г.
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 26.07.18 (дата)

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  

«ФАРМАК» 
2. Код за ЄДРПОУ 00481198
3. Місцезнаходження 04080 м. Київ вул. Фрунзе, 63
4. Міжміський код, телефон та факс (044)239-19-40 (044)239-19-40
5. Електронна поштова адреса y.syrotyuk@farmak.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://www.farmak.ua/announcements
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 25.07.2018 р.;Назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Наглядова рада;

Предмет правочину: Поставка лікарських засобів;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 1200000 тис. грн; Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 5011917 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 23,94293%

Відомості щодо правочину: договір поставки лікарських засобів з Това-
риством з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235)

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

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

2.Виконавчий директор    Костюк В.Г.
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 26.07.18 (дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СВС-ДНIПРО”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "СВС-Днiпро"
2. Код за ЄДРПОУ 00132807
3. Місцезнаходження 07301 м. Вишгород вул. Шкiльна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (+380-44) 545-71-24 (25) (+380-44) 

545-71-24 (25)
5. Електронна поштова адреса mail@svsdnipro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.svsdnipro.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СВС-Днiпро» вiд 25 липня 

2018 року припинено повноваження Бровко Алли Володимирiвни на посадi 
Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «СВС-Днiпро» (посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Частка у ста-
тутному капiталi - 8,79185%. Перебувала на посадi з 03.06.2013 р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

У зв’язку з тим, що новою редакцiєю Статуту ПрАТ «СВС-Днiпро» по-
сада Ревiзора не передбачена, Ревiзора ПрАТ «СВС-Днiпро» не обрано, за 
вiдсутнiстю такої необхiдностi.

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 Кравчекно Микола Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.07.25
(дата)
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Индекс ПФТС в среду возобновил рост
Индекс ПФТС в среду вернулся в «зеленую зону»: ин-

дикатор повысился на 1,03% - до 506,31 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 938,7 млн грн, в 

том числе акциями - 2,9 млн грн.
Сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль 

(+2,35%), «Укрнафты» (+0,9%), «Центрэнерго» (+0,64%) 
и «Донбассэнерго» (+0,51%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» (УБ) повы-
сился на 0,12% - до 1618,85 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду подскочил на 1,2% - до 437,39 пункта при объеме 
торгов 4,3 млн злотых (31,1 млн грн).

В «индексной корзине» выросли в цене акции «Астар-
ты» (+4,4%), «Агротона» (+3,13%) и «Овостара» (+2,08%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-1,85%), агрохол-
динга ИМК (-1,66%) и «Кернела» (-0,4%).

Совет по финстабильности отмечает 
необходимость возобновления 

сотрудничества с МВФ
Совет по финансовой стабильности Украины, объеди-

няющий Минфин, Нацбанк и других финрегуляторов, от-
мечает необходимость возобновления сотрудничества 
страны с Международным валютным фондом (МВФ).

«Реализация структурных реформ, предусмотренных 
программой сотрудничества с МВФ, является крайне 

важной для макрофинансовой стабильности Украины и 
доступа к финансированию от МВФ и других междуна-
родных партнеров», - отмечено в пресс-релизе Совета 
по итогам заседания 20 июля.

Участники Совета также согласились с необходимо-
стью усиления координации фискальной и монетарной 
политики.

«Национальный банк подчеркнул, что намерен избе-
гать любых форм фискального доминирования, в том 
числе прямой или косвенной поддержки бюджетных рас-
ходов. Минфин отметил необходимость интенсифика-
ции сотрудничества с НБУ в контексте координации ини-
циатив в сфере монетарной и фискальной политик. 
Члены Совета поддержали необходимость дальнейшей 
реализации реформ для обеспечения ценовой и финан-
совой стабильности», - указанно в документе.

Члены Совета также обсудил проблему неработаю-
щих кредитов в государственных банках и для ее реше-
ния поддержали предложение Министерства финансов 
создать при Совете специальный независимый комитет 
по урегулированию проблемной задолженности.

Кроме того, Совет рассмотрел и согласовал предло-
женный Фондом гарантирования вкладов физических 
лиц (ФГВФЛ) план действий по урегулированию долго-
вой нагрузки на Фонд, что позволит в будущем избежать 
его потенциальной неплатежеспособности.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2562 12
2. ПАТ АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2562 13
3. ПАТ АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2562 13
4. ПРАТ АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 9
5. ПРАТ АТ ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ ВАТ - ПРИЛУКИ 8
6. ПРАТ ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 11
7. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 11
8. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 12
9. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 10

10. ТОВ КУА ДЕЛЬТА 8
11. ПРАТ МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС 8
12. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 5
13. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 5
14. ПРАТ РАДІАНТ 4
15. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 7
16. ПРАТ СВС-ДНІПРО 14
17. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» 12
18. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ 13
19. ПРАТ СУМСЬКА АВТОБАЗА №1 5
20. ТОВ ТРЦ ЛАВИНА 8
21. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 7
22. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 4
23. ПАТ УКРОПТГОСПТОВАРИ 6
24. ПАТ УКРОПТГОСПТОВАРИ 7
25. ПАТ ФАРМАК 14
26. ПАТ ФАРМАК 14
27. ПРАТ ФЕД 6
28. ТОВ ФУДЦЕНТР 9
29. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 10
30. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 4
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18142
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
26.07.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


