Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№135 (2888) 18.07.2018 р.
У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використо‑
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"Укртранснафта"

31570412
01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2
0442015797 0442015778
symonov@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com

Відомості про зміну складу посадо‑
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «Укртранснафта» вiд
13.07.2018 №178 вiдповiдно до пункту 19 частини другої статтi 33, статтi 49
Закону України «Про акцiонернi товариства», пункту 10.15 Статуту АТ «Укр‑
транснафта» припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї АТ «Укр‑
транснафта» Федорiйчука Ярослава Петровича у зв'язку з отриманням
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
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емі‑
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

00333919
61010, м. Харкiв , вул. Георгiївська, 10
057 7372482 057 7574480
econom@effect.ua
http://www.effect.ua/shareholders/
Відомості про зміну власників акцій, яким
належить: 10 і більше відсотків простих
акцій акціонерного товариства (крім пу‑
блічного акціонерного товариства); 5 і
більше відсотків простих акцій публічно‑
го акціонерного товариства

АТ «Укртранснафта» його письмової заяви про дострокове припинення
повноважень за власним бажанням. Акцiями АТ «Укртранснафта» не
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Федорiйчук Я.П. пе‑
ребував на вказанiй посадi з 25.05.2017.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ «Укртранснафта» вiд
13.07.2018 №178 вiдповiдно до пункту 19 частини другої статтi 33, статтi 49
Закону України «Про акцiонернi товариства», пункту 10.15 Статуту АТ «Укр‑
транснафта» обрано членом ревiзiйної комiсiї АТ «Укртранснафта» Климчук
Ольгу Володимирiвну - строком на 3 (три) роки з дня прийняття цього
рiшення. Акцiями АТ «Укртранснафта» не володiє; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття паспортних даних
не надавалась. Iнформацiя про посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: з лютого 2011 по травень 2015 - головний економiст вiддiлу кре‑
дитного аналiзу Управлiння кредитного аналiзу, з травня 2015 по жовтень
2015 - начальник вiддiлу кредитного адмiнiстрування Управлiння кредитного
аналiзу, з жовтня 2015 по жовтень 2017 - начальник вiддiлу кредитних
проектiв Департаменту розвитку бiзнесу PJSC «CREDITWEST BANK».
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
Пасiшник Андрiй Петрович
В.о. генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
16.07.2018
М.П.
(дата)
II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «ЕФЕКТ» на пiдставi на пiдставi
iнформацiйної довiдки вiд 11.07.2018 р. вих. № 162976зв, отриманої вiд
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПО
ЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 16 липня 2018 року, повiдомляє про змiну розмiру частки
власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товари‑
ства, а саме: розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в загальнiй кiлькостi акцiй
АТ «ЕФЕКТ» збiльшився з 97,959866% (2929 штук простих iменних акцiй) до 100%
(2990 штук простих iменних акцiй). Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй АТ «ЕФЕКТ» збiльшився з 98,0911% (2929
штук голосуючих акцiй) до 100% (2990 штук голосуючих акцiй) АТ «ЕФЕКТ».
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
Бобик Дмитро Iллiч
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
16.07.2018
М.П.
(дата)

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№135, 18 липня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО
"МЛИНМОНТАЖ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00953102
емітента
3. Місцезнаходження емітента
49051 мiсто Днiпро
вулиця Полiтрука Журкiна,
будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс (067) 6504983 (067) 5685825
емітента
5. Електронна поштова адреса
mlumontaj@ft.net.ua
емітента
http://mlinmontazh.nr-avers.com.ua/
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використо‑
вується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
Посадова особа Голова правлiння Щербакова Тетяна Вiкторiвна (пас‑
порт: серiя АМ номер 156895 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Украї
ни в Днiпропетровськiй областi, 13.12.2000) припинено повноваження
16.07.2018 р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол б/н
вiд 16.07.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере‑
бувала на посадi: з 16.07.2015 року.
Посадова особа Голова правлiння Щербакова Тетяна Вiкторiвна (пас‑
порт: серiя АМ номер 156895 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС Украї
ни в Днiпропетровськiй областi, 13.12.2000) обрано на посаду 16.07.2018р.
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 16.07.2018р.) з чис‑
ла обраних засiданням Наглядової ради членiв Правлiння, термiном на
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала посади: Голова правлiння ПАТ «МЛИНМОНТАЖ».
Посадова особа Член правлiння Нiчипоренко Микола Андрiйович (пас‑
Повідомлення про виникнення особливої інформації І. Загальні відомос‑

ті: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 2. Код за ЄДРПОУ:

00130926. 3.Місцезнаходження: 69035, м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв,14. 4. Між‑
міський код, телефон та факс: (061) 286-33-86, (061) 286-33-89. 5. Електронна
поштова адреса: a.a.bojko@zoe.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.zoe.
com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента. ІІ. Текст повідомлення: 14 червня 2018 року наглядовою радою
ПАТ «Запорiжжяобленерго» (протокол № 7) припинено повноваження члена
Дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго» Прочана Михайла Анатолiйовича. Пiдстава
припинення повноважень та обгрунтування змiн: за зверненням в.о. генерального
директора ПАТ «Запорiжжяобленерго» Ангелової О.П. у зв'язку зi звiльненням з
посади Прочана М.А. Вiдповiдно до статтi 52 Закону України «Про акцiонернi то‑
вариства» обрання та припинення повноважень членiв Виконавчого органу това‑
риства належить до виключної компетенцiї наглядової ради. Не згоден на роз‑
криття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на

порт: серiя СЕ номер 214262 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в
Київськiй областi, 19.10.2002) припинено повноваження 16.07.2018 р. на
пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 16.07.2018р.)
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут‑
ному капiталi емiтента 0,0271% (273 шт.). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере‑
бувала на посадi: з 05.11.2014 року.
Посадова особа Член правлiння Нiчипоренко Микола Андрiйович (пас‑
порт: серiя СЕ номер 214262 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в
Київськiй областi, 19.10.2002) обрана на посаду 16.07.2018 р. рiшенням
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 16.07.2018р.), термiном на
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0271% (273 шт.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: член правлiння ПАТ «МЛИН‑
МОНТАЖ».
Посадова особа Член правлiння Кравцов Микола Iванович (паспорт:
серiя АЕ номер 572996 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi, 09.04.1997) припинено повноваження
16.07.2018 р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол б/н
вiд 16.07.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0645% (650 шт.). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 05.11.2014 року.
Посадова особа Член правлiння Кравцов Микола Iванович (паспорт:
серiя АЕ номер 572996 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi, 09.04.1997) обрана на посаду 05.11.2014 р.
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 16.07.2018р.),
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0,0645% (650 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи‑
ни немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: член
правлiння ПАТ «МЛИНМОНТАЖ».
Посадова особа Член правлiння Голенка Вiктор Михайлович (паспорт:
серiя АМ номер 786810 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi, 21.08.2001) обрано на посаду 16.07.2018р.
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 16.07.2018р.),
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: слюсар ПАТ «МЛИНМОНТАЖ».
Голова правлiння ____________ Щербакова Тетяна Вiкторiвна
посадi з 06.09.2017 - 9 мiсяцiв 8 днiв. 14 червня 2018 року рiшенням Наглядової
ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» (протокол № 7) обрано членом Дирекцiї
ПАТ «Запорiжжяобленерго» Мiтченка Вiктора Вiкторовича. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх
п'яти рокiв: заступник директора зi збуту енергiї (по облiку та балансам)
Днiпропетровських мiських електричних мереж, начальник Новомосковського
районного вiддiлення енергозбуту, директор пiдприємства Днiпропетровських
електричних мереж ПАТ «ДТЕК Днiпрообленерго», директор з енергозбуту
ПАТ «Запорiжжяобленерго». Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який
обрано особу, не визначено. Пiдстава та обґрунтування змiн: обрання на вакант‑
ну посаду члена Дирекцiї ПАТ «Запорiжжяобленерго» за поданням в.о. генераль‑
ного директора ПАТ «Запорiжжяобленерго» Ангелової О.П. Вiдповiдно до статтi
52 Закону України «Про акцiонернi товариства» обрання та припинення повно‑
важень членiв Виконавчого органу товариства належить до виключної компетенцiї
наглядової ради. ІІІ. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір‑
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові‑
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: В.о. генерального
директора ПАТ «Запорiжжяобленерго» Ангелова Олена Петрiвна. 15.06.2018.

Приватне акціонерне товариство «Полтавазооветпромпостач»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Полтавазооветпромпостач»
2. Код за ЄДРПОУ: 00727216
3. Місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Автобазiвська, 3-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-27-92 (0532) 59-75-73
5. Електронна поштова адреса: office@poltavazoovet.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.poltavazoovet.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наказом №13-к вiд 16.07.2018 р. ПрАТ «Полтавазооветпромпостач»
Домшенко Тетяну Олександрiвну звiльнено з посади головного бухгалтера
ПрАТ «Полтавазооветпромпостач» за угодою сторiн (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Часткою у статутному капiталi емiтента не
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володiє, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi
та корисливi злочини не має. На данiй посадi перебувала з 31.08.2017 р.
Наказом №13-к вiд 16.07.2018 р. ПрАТ «Полтавазооветпромпостач»
обов’язки головного бухгалтера покладено на голову правлiння ПрАТ «Пол‑
тавазооветпромпостач» Чепурко Iгоря Володимировича з 17.07.2018 р.,
термiном-безстроково. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала
наступнi посади: член правлiння, комерцiйний директор ПрАТ «Полтавазоо
ветпромпостач», директор ПП «Ветерина», голова правлiння ПрАТ «Полта‑
вазооветпромпостач». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс‑
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правлiння
Чепурко Ігор Володимирович
			
М.П. 		
18.07.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівнийсудноремонтний завод»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для
опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публічне акціо‑
нерне товариство «Київський суднобудівний-судноремонтний завод». 2. Код
за ЄДРПОУ: 03149949. 3. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. НабережноЛугова, 8. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 425‑67‑26, 425-20-23.
5. Електронна поштова адреса: kssrz@kssrz.com.ua. 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://www.kssrz.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення. 12.07.2018 р. позачергові загальні збори Пуб
лічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судно
ремонтний завод» (Протокол №29 від 12.07.2018 року), далі - Товариство,
прийняли рішення про:
1) припинення повноважень Голови Наглядової Ради Просєкова Вале‑
рія Михайловича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, розмір паке‑
та акцій, яким володіє посадова особа - 0,000016% від статутного капіталу
Товариства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
2) припинення повноважень Члена Наглядової Ради Барсука Віктора
Миколайовича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, розмір пакета
акцій, яким володіє посадова особа - 12,19% від статутного капіталу Това‑
риства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
3) припинення повноважень Члена Наглядової Ради Лисюка Юрія Мак‑
симовича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, розмір пакета
акцій,яким володіє посадова особа - 0,00372% від статутного капіталу То‑
вариства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
4) припинення повноважень Члена Наглядової Ради Вітошка Володи‑
мира Олександровича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, розмір
пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капіталу
Товариства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
5) припинення повноважень Члена Наглядової Ради Личова Олексія
Валерійовича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, розмір пакета
акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капіталу Товари‑
ства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
6) припинення повноважень Голови Правління Товариства Овдія Анато‑
лія Олександровича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, розмір
пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капіталу
Товариства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
7) припинення повноважень Члена Правління Товариства Місеври Ан‑
дрія Івановича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, розмір пакета
акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капіталу Товари‑
ства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
8) припинення повноважень Члена Правління Товариства Макогончука
Сергія Карповича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, розмір па‑
кета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капіталу Това‑
риства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
9) припинення повноважень Члена Правління Товариства Лошака Кос‑
тянтина Анатолійовича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, роз‑
мір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капіталу
Товариства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
10) припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства Бе‑
режняк Віталії Андріївни у зв’язку з закінченням терміну повноважень, роз‑
мір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капіталу
Товариства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді 4 роки.
11) припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства Педи‑
ча Геннадія Павловича у зв’язку з закінченням терміну повноважень, роз‑
мір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0,00004% від статутного
капіталу Товариства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на
посаді - 4 роки.
12) припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства Лі‑
плянської Олени Миколаївни у зв’язку з закінченням терміну повноважень,
розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капі‑
талу Товариства. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на
посаді - 4 роки.
13) обрання Членом Наглядової Ради Просєкова Валерія Михайловича,

який є представником акціонера ТОВ «ДI.ЕР.АЙ., розмір пакета акцій, яким
володіє посадова особа - 0,000016% від статутного капіталу Товариства.
Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, інші посади, які обіймала
посадова особа протягом останніх п’яти років – Голова Наглядової ради
ПАТ «КССРЗ». 12.07.2018р. на засіданні Наглядової ради Товариства Про‑
сєкова Валерія Михайловича було обрано Головою Наглядової ради Това‑
риства строком на 3 роки.
14) обрання Членом Наглядової Ради Барсука Віктора Миколайовича,
який є акціонером Товариства та володіє - 12,19% від статутного капіталу
Товариства. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, інші посади,
які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років – Член Наглядо‑
вої ради ПАТ «КССРЗ».
15) обрання Членом Наглядової Ради Лисюка Юрія Максимович, який є
представником акціонера СП ТОВ «ФТАК ЛІЗИНГ», розмір пакета акцій,яким
володіє посадова особа - 0,00372% від статутного капіталу Товариства.
Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, інші посади, які обіймала
посадова особа протягом останніх п’яти років – Член Наглядової ради
ПАТ «КССРЗ», головний енергетик РЕВ.
16) обрання Членом Наглядової Ради Вітошка Володимира, який є
представником акціонера ТОВ «ДI.ЕР.АЙ.», розмір пакета акцій, яким воло‑
діє посадова особа – 0% від статутного капіталу Товариства. Строк, на
який обрано посадову особу – 3 роки, інші посади, які обіймала посадова
особа протягом останніх п’яти років – Член Наглядової ради, юрисконсульт
юридичної служби ПАТ «КССРЗ».
17) обрання Членом Наглядової Ради Личова Олексія Валерійовича
який є представником акціонера ТОВ «ДI.ЕР.АЙ.», розмір пакета акцій,
яким володіє посадова особа – 0% від статутного капіталу Товариства.
Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, інші посади, які обіймала
посадова особа протягом останніх п’яти років – Член Наглядової ради,
ПАТ «КССРЗ».
18) обрання Головою Правління Товариства Овдія Анатолія Олексан‑
дровича, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статут‑
ного капіталу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки,
інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років –
Голова Правління ПАТ «КССРЗ».
19) обрання Членом Правління Товариства Місевру Андрія Івановича,
розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного капі‑
талу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, інші по‑
сади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років – Член
Правління, головний юрисконсульт ПАТ «КССРЗ».
20) обрання Членом Правління Товариства Сіроштана Сергія Олексан‑
дровича, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статут‑
ного капіталу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки,
інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років –
ТОВ «Козацька стріла», начальник департаменту роботи з персоналом,
заступник Голови правління - директор з кадрових питань та побуту
ПАТ «КССРЗ».
21) обрання Членом Правління Товариства Василенка Сергія Леонідо‑
вича, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутного
капіталу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, інші
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років – дирек‑
тор технічний ПАТ «КССРЗ».
22) обрання членом Ревізійної комісії Товариства Борисенко Тамари
Данилівни, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від ста‑
тутного капіталу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу –
3 роки, інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти
років: начальник служби нагляду за безпечним технічним станом споруд та
інженерних мереж.
23) обрання членом Ревізійної комісії Товариства Ліплянської Олени
Миколаївни, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від
статутного капіталу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу –
3 роки, інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти
років: - завідувач адміністративно-господарчого бюро загального відділу.
24) обрання членом Ревізійної комісії Товариства Пелюховської Ніни Вік
торівни, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа – 0% від статутно‑
го капіталу Товариства. Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, інші
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: - Началь‑
ник бюро заробітної плати планування та аналізу планово-економічного від‑
ділу. 12.07.2018 р. на засіданні Ревізійної комісії Товариства Пелюховську
Ніну Вікторівну обрано Головою Ревізійної комісії Товариства.
Всі вказані посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних
даних. У всіх вищевказаних посадових осіб відсутня непогашена судимість
за корисливі та посадові злочини.
ІІІ. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор‑
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль‑
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голова Правлін‑
ня. Підпис. Овдій Анатолій Олександрович. Дата: 16.07.2018 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акціонерне товариство
«Бехівський спеціалізований
кар’єр»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«Бехівський спеціалізований кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський
район, с. Михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://bsk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру‑
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна
складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
16.07.2018 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства
«Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну складу
посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голо‑
ви Правління Дідківського Миколи Петровича (п-т ВМ №924011 виданий
Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській області 07.11.2000р.)
за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному капіталі емітента не
володіє. Обіймав дану посаду з 16.08.2017р. ; непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має.
- обрано на посаду Голови Правління Дідківського Миколу Петровича
(п-т ВМ №924011 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомир‑
ській області 07.11.2000р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у ста‑
тутному капіталі емітента не володіє; особу обрано строком на один рік.
До обрання протягом останніх п’яти років займав наступні посади: дирек‑
тор ПрАТ «Трудовий колектив Коростенський щебзавод», директор ви‑
робництва ПрАТ «Трудовий колектив Коростенський щебзавод»; головний
інженер ПрАТ Трудовий колектив «Коростенський щебзавод»; заступник
головного інженера ТДВ Коростенський щебзавод; Коростенський центр
зайнятості; начальник з виробництва ГДЦ, тимчасово виконуючий
обов’язки голови Правління, член Правління, головний інженер ПрАТ «Бе‑
хівський спецкар’єр»; непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова Правління Дідківський М.П. підпис, м. п. 16.07.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ
РИНКАХ"

2. Код за ЄДРПОУ: 35917889
3. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 585-42-42 044 481-00-99
5. Електронна поштова адреса: legal_dep@settlement.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.settlement.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на‑
дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова‑
ність
II. Текст повідомлення
13.07.2018 на засiданнi Наглядової ради (Спостережної ради, Ради бан‑
ку) ПАТ «Розрахунковий центр» (далi - Рада Банку) було прийнято рiшення
про надання згоди на вчиненння правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть. Предмет правочину: ПАТ «Розрахунковий центр» надає
згоду на здiйснення ПАТ «НДУ» змiн об’єкту оренди, а саме робiт з ремонту/
невiдокремлюваних полiпшень примiщень загальною площею 1 368,90кв.м.,
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтер‑
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "БАНК"
КИЇВСЬКА РУСЬ"

24214088
04071, м.Київ, Хорива, 11-А
044 5456646 044 5456646
malhasyan.l.i@kruss.kiev.ua
www.kruss.kiev.ua

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
З метою виконання всiх заходiв, пов»язаних з лiквiдацiєю ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (далi ПАТ «БАНК
«КИЇВСЬКА РУСЬ»), передбачених Законом України «Про систему гаранту‑
вання вкладiв фiзичних осiб» (далi- Закон), на пiдставi п.2 частини п»ятої
статтi 12, частини першої статтi 35, частини п’ятої статтi 44, частини третьої
статтi 48 Закону, виконавча дирекцiя Фонду гарантування вкладiв фiзичних
осiб Рiшенням вiд 18.06.2018р за № 1684 продовжила строки здiйснення про‑
цедури лiквiдацiї ПАТ «Банк «КИЇВСЬКА РУСЬ» на два роки з 17.07.2018 по
16.07.2020 включно та продовжила повноваження лiквiдатора ПАТ «БАНК
«КИЇВСЬКА РУСЬ», визначенi Законом, зокрема статтями 37, 38, 47-52, 53
Закону, в тому числi з пiдписання всiх договорiв, пов»язаних з реалiзацiєю
активiв банку у порядку, визначеному Законом, окрiм повноважень в частинi
органiзацiї реалiзацiї активiв банку, провiдному професiоналу з питань врегу‑
лювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу органiзацiї процедур лiквiдацiї
неплатоспроможних банкiв департаменту управлiння активами Бiлiй Iринi
Володимирiвнi строком на два роки з 17.07.2018 по 16.07.2020 включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0%. Володiє пакетом
акцiй емiтента у розмiрi 0,00 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале‑
жать цiй особi: 0 акцiй.
До призначення Бiла Iрина Володимирiвна протягом останнiх п’яти
рокiв займала наступнi посади: ПАТ «Банк 3/4» – начальник вiддiлу
розвитку iндивiдуального бiзнесу управлiння розвитку бiзнесу, начальник
управлiння розвитку бiзнесу; АТ «Дельтабанк» - начальник Київського
вiддiлення №37; ПАТ «Терра Банк» - заступник директора департаменту
роздрiбного бiзнесу; Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - провiдний
професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу
органiзацiї процедур лiквiдацiї неплатоспроможних банкiв департаменту
управлiння активами.
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 Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю
ПАТ «БАНК» КИЇВСЬКА РУСЬ»
Бiла Iрина Володимирiвна
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)17.07.2018 (дата)

а публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
(далi - ПАТ «НДУ») зобов’язується зробити ремонт/невiдокремлюваних
полiпшень примiщень загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста
шiстдесят вiсiм цiлих дев’ять десятих) квадратних метрiв, що розташоване
за адресою: м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 5-В.
Особи, заiнтересованi у вчиненнi правочину, iз зазначенням ознак
заiнтересованостi: ПАТ «НДУ» (код ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження:
Україна, м. Київ, 04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, будинок 7Г) буде виступати
стороною правочину та є юридичною особою в якiй посадовi особи
ПАТ «НДУ» є члени Ради Банку (Миндаугас Бакас, Манжуловський Святос‑
лав Всеволодович, Мiтюков Iгор Олександрович, Селякова Наталiя Мико‑
лаївна). Миндаугас Бакас є членом Ради Банку та головою Правлiння
ПАТ «НДУ» - юридична особа, яка буде виступати стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:11977875 грн. Вартiсть
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 263238151,25 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi: 4.5502. Строк оренди складає 35 мiсяцiв.
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
Шаповал Юрiй Iванович
Голова Правлiння
(підпис)(ініціали та прізвище керівника) М.П.
			
16.07.2018(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

акціонерів приватного акціонерного
товариства «Центрально – Українське
виробничо – комплектовочне підприємство
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС», код за ЄДРПОУ 14308150».

Приватне акціонерне товариство «Центрально – Українське виробничо –
комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (місцезнаходження:
Україна, 08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Про‑
мислова, 9) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства. Збори відбудуться 07 серпня 2018
року, о 10:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08322, Київська
область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, 9, кабінет
наглядової ради № 2. Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загаль‑
них зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 09:00 до 09:45 у день та
за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Для реєстрації учасникам позачергових загальних зборів необхідно мати: акціо
нерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність на право
участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачерго‑
вих Загальних зборах акціонерів Товариства – 01 серпня 2018 року.
Перелік питань, включених порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лічильної
комісії. 2. Про обрання голови та секретаря зборів. 3. Про затвердження по‑
рядку проведення загальних зборів. 4. Про надання згоди на вчинення Товари‑
ством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. 5. Про надання
згоди на вчинення Товариством значного правочину. 6. Про попереднє схва‑
лення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, яка за‑
значена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товари‑
ства»: 14308150.infosite.com.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних
зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, акціонери можуть
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по‑
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням
Товариства за адресою: 08322, Київська область, Бориспільський район, с. Про‑
ліски, вул. Промислова, 9, кабінет наглядової ради № 2, по вівторкам та четвер‑
гам з 10:00 до 16:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у
місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами: директор Товариства Воробей Олександр Петрович.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, про‑
тягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до
початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних
зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може на‑
дати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядо‑
вою радою у порядку, передбаченому частиною 5 статті 47 Закону України
«Про акціонерні товариства», згідно з яким повідомлення про скликання поза‑
чергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати
їх проведення. У зв`язку з цим наглядова рада затвердила порядок денний.
Телефон для довідок: (044) 593-37-25
Наглядова рада Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ»

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 "ЗАВОД
ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ
00383708
3. Місцезнаходження
65098, Одеса, Застава-2. вулиця
Привозна, 1
4. Міжміський код, телефон та
0487373131 0487373133
факс
5. Електронна поштова адреса
zavodchpm@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково викорис‑
товується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Наглядової ради та призначено новий склад Нагля‑
дової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Член Наглядової ради, повноважен‑
ня якого припиненi, Сiмхович Наум, згоди на розкриття паспортних даних
не надано, повноваження члена Наглядової ради припиненi, частка у ста‑
тутному капiталi Емiтента вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебував
понад 10 рокiв;
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Наглядової ради старого складу, скорочена
чисельнiсть Наглядової ради до 3-х членiв. Прiзвище, iм`я та по батьковi
члена Наглядової ради, повноваження якого припиненi, Тимофiєнко
Вiктор Валентинович, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
повноваження члена Наглядової ради припиненi, частка у статутному
капiталi Емiтента вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебував
понад 10 рокiв;
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Наглядової ради старого складу, скорочена
чисельнiсть Наглядової ради до 3-х членiв та призначено новий склад
Наглядової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Прiзвище, iм`я та по батьковi
члена Наглядової ради, повноваження якого припиненi , Лiтвiн Дмитро
Олександрович, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повно‑
важення члена Наглядової ради припиненi, частка у статутному капiталi
Емiтента вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло‑
чини не має. На посадi члена Наглядової ради перебував понад
10 рокiв;
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «Завод
Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Наглядової ради старого складу, скорочена
чисельнiсть Наглядової ради до 3-х членiв та призначено новий склад На‑
глядової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Прiзвище, iм`я та по батьковi чле‑
на Наглядової ради, повноваження якого припиненi , Лiтвак Наталя
Борисiвна, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження
члена Наглядової ради припиненi, частка у статутному капiталi Емiтента
вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi члена Наглядової ради перебувала понад 10 рокiв;
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Наглядової ради старого складу, скорочена
чисельнiсть Наглядової ради до 3-х членiв та призначено новий склад
Наглядової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Прiзвиеа, iм`я та по батьковi
члена Наглядової ради, повноваження якого припиненi , Шендеровський
Валерiй Юрiйович, згоди на розкриття паспортних даних не надано, пов
новаження члена Наглядової ради припиненi, частка у статутному капiталi
Емiтента вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло‑
чини не має.
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Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Наглядової ради старого складу, скорочена
чисельнiсть Наглядової ради до 3-х членiв та призначено новий склад
Наглядової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб. До складу Наглядової ради
термiном на 3 роки вiдповiдно до Закону призначений Сiмхович Наум,
згоди на розкриття паспортних даних не надано, частка у статутному
капiталi Емiтента вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’ять рокiв обiймав посаду
голови Наглядової ради Емiтента. Є учасником ТОВ «СДС ЛТД»,
одноосiбного акцiонера Емiтента, з часткою у статутному капiталi в
розмiрi 70%.
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Наглядової ради старого складу, скорочена
чисельнiсть Наглядової ради до 3-х членiв та призначено новий склад
Наглядової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб. До складу Наглядової ради
термiном на 3 роки вiдповiдно до Закону призначений Сiмхович Леонiд,
згоди на розкриття паспортних даних не надано, частка у статутному
капiталi Емiтента вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’ять рокiв не обiймав посад.
Є учасником ТОВ «СДС ЛТД», одноосiбного акцiонера Емiтента, з част‑
кою у статутному капiталi в розмiрi 30%.
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Наглядової ради старого складу, скорочена
чисельнiсть Наглядової ради до 3-х членiв та призначено новий склад
Наглядової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Членом Наглядової ради при‑
значено термiном ва 3 роки Лiтвак Наталя Борисiвна, згоди на розкриття
паспортних даних не надано, частка у статутному капiталi Емiтента
вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Понад 10 рокiв перебувала на посадi члена Наглядової ради Емiтента.
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, скасована Ревiзiйна комiсiю, як
орган Товариства, здiйснення перевiрки рiчної звiтностi, результатiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства покладена на незалеж‑
ного аудитора. Припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мiзюк
Свiтлани Анатолiївни, згоди на розкриття паспортних даних не надано,
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиненi, частка у статутному
капiталi Емiтента вiдсутня, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала
понад 5 рокiв;
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, скасована Ревiзiйна комiсiя, як
орган Товариства, здiйснення перевiрки рiчної звiтностi, результатiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства покладено на незалеж‑
ного аудитора. Грабовський Микола Дмитрович, згоди на розкриття пас‑
портних даних не надано, повноваження члена Ревiзiйної комiсiї
припиненi, частка у статутному капiталi Емiтента вiдсутня, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена
Ревiзiйної комiсiї перебував понад 10 рокiв;
Рiшенням вiд 09 липня 2018 року одноосiбного акцiонера ПрАТ «За‑
вод Чорноморполiграфметал» - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«СДС ЛТД» внесенi змiни у складi посадових осiб емiтента, яким припиненi
повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї,скасована Ревiзiйна комiсiя, як
орган Товариства,здiйснення перевiрки рiчної звiтностi, результатiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства покладено на незалеж‑
ного аудитора. Лiчiкакi Любов Iванiвна, згоди на розкриття паспортних
даних не надано, повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиненi, част‑
ка у статутному капiталi Емiтента вiдсутня, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї
перебувала понад 10 рокiв
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
Грабовський Микола Дмитрович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
16.07.2018
М.П.
(дата)

№135, 18 липня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Полтавський дослiдний механiчний завод»

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне
акцiонерне товариство «Полтавський дослiдний механiчний завод»,
01412396, Київська обл. 08132 м. Вишневе вул. Європейська, 23, /0532/
60‑27-41 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.07.2018 3. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: pomz.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: ТОВ «Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та ауди‑
ту», 23561178 5. Інформація про загальні збори:
19.04.2017 проведено річні загальні збори. Порядок денний:1. Об‑
рання лiчильної комiсiї.2. Звiт Лiквiдацiйної комiсiї за 2016 рiк та затвер‑
дження звiту.3. Розподiл та затвердження прибутку.4. Про переобрання
членiв Лiквiдацiйної комiсiї.Результати розгляду порядку денного:1. Пи‑
тання, що виноситься на голосування: Обрання лiчильної комiсiї.Проект
рiшення: обрати лiчильну комiсiю у складi 3 (Трьох) осiб, а саме: То‑
кар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.Результати голосування: <За> 99 326 993 <Проти> - немає <Утримались> - немаєВирiшили: обрати
лiчильну комiсiю у складi 3 (Трьох) осiб, а саме: Токар Т.М., Джорухо‑
ва Л.П., Шарлай С.В.2. Питання, що виноситься на голосування: Звiт
Лiквiдацiйної комiсiї за 2016 рiк та затвердження звiту. Проект рiшення:
Затвердити звiт Лiквiдацiйної комiсiї за 2016 рiк.Результати голосуван‑
ня: <За> - 99 326 993<Проти> - немає<Утримались> - немаєВирiшили:
Затвердити звiт Лiквiдацiйної комiсiї за 2016 рiк.3. Питання, що вино‑
ситься на голосування: Розподiл та затвердження прибутку.Проект
рiшення: Розподiлу прибутку у зв'язку iз збитками товариства у 2016 роцi
не вiдбудеться. Дивiденди нараховуватись не будуть. Результати голо‑
сування: <За> - 99 326 993<Проти> - немає <Утримались> - немає
Вирiшили: Розподiлу прибутку у зв'язку iз збитками товариства у
2016 роцi не вiдбудеться. Дивiденди нараховуватись не будуть. 4. Пи‑
тання, що виноситься на голосування: Про переобрання членiв
Лiквiдацiйної комiсiї.Проект рiшення: 1.Припинити повноваження членiв
Лiквiдацiйної комiсiї, а саме: Гордiєнка Д.А., Жарого С.I., Дубовенко Т.I.,
Дьомiної К.М., Курилко I.А.2. Обрати лiквiдацiйну комiсiю у наступному
складi: Гордiєнко Дмитро Анатолiйович, Жарий Сергiй Iванович, Дубо‑
венко Тетяна Iванiвна, Жарий Дмитро Сергiйович, Курилко Iнна
АнатолiївнаРезультати голосування: <За> - 99 326 993<Проти> немає<Утримались> - немаєВирiшили: 1. Припинити повноваження
членiв Лiквiдацiйної комiсiї, а саме: Гордiєнка Д.А., Жарого С.I., Дубо‑
венко Т.I., Дьомiної К.М., Курилко I.А.2. Обрати лiквiдацiйну комiсiю у
наступному складi: Гордiєнко Дмитро Анатолiйович, Жарий Сергiй
Iванович, Дубовенко Тетяна Iванiвна, Жарий Дмитро Сергiйович, Курил‑
ко Iнна Анатолiївна
22.11.2017 проведено позачергові загальні збори. Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Про скасування (вiдмiну) рiшення За‑
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПДМЗ» №19 вiд 05.04.2013р.3. Про ска‑
сування (вiдмiну) державної реєстрацiї припинення юридичної особи
ПАТ «ПДМЗ». 4. Про припинення лiквiдацiйної процедури ПАТ «ПДМЗ»
шляхом його лiквiдацiї за рiшенням акцiонерiв з моменту прийняття.
5. Про припинення повноважень лiквiдацiйної комiсiї.6. Про поновлення
господарської дiяльностi ПАТ «ПДМЗ».7. Про обрання Голови та членiв
Наглядової ради.8. Про обрання Голови та членiв Правлiння.9. Про об‑
рання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.10. Про змiну юридичної адре‑
си ПАТ «ПДМЗ».11. Про внесення змiн до вiдомостей про юридичну осо‑
бу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприємцiв згiдно рiшень загальних зборiв ПАТ «ПДМЗ».
12. Про затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ «ПДМЗ»;13. Про об‑
рання уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та на
здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. 1. Питання, що вино‑
ситься на голосування: Обрання лiчильної комiсiї.Проект рiшення: об‑
рати лiчильну комiсiю у складi 3 (Трьох) осiб, а саме: Токар Т.М., Джору‑
хова Л.П., Шарлай С.В.Результати голосування: <За> - 99 328 166
<Проти> - немає <Утримались> - немаєВирiшили: обрати лiчильну
комiсiю у складi 3 (Трьох) осiб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шар‑
лай С.В. 2. Питання, що виноситься на голосування: Про вiдмiну рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПДМЗ» №19 вiд 05.04.2013р. Проект
рiшення: вiдмiнити рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПДМЗ»,
оформленого протоколом №19 вiд 05.04.2013 року. Результати голосу‑
вання: <За> - 99 328 166<Проти> - немає<Утримались> - немаєВирiшили:
вiдмiнити рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПДМЗ», оформле‑
ного протоколом №19 вiд 05.04.2013 року. 3. Питання, що виноситься на
голосування: Про вiдмiну державної реєстрацiї рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «ПДМЗ» про припинення юридичної особи
ПАТ «ПДМЗ». Проект рiшення: звернутися до органiв державної
реєстрацiї про реєстрацiю вiдмiни рiшення про припинення юридичної

особи - Публiчного акцiонерного товариства «Полтавський дослiдний
механiчний завод». Результати голосування: <За> - 99 328 166<Проти> немає<Утримались> - немаєВирiшили: звернутися до органiв держав‑
ної реєстрацiї про реєстрацiю вiдмiни рiшення про припинення юридич‑
ної особи - Публiчного акцiонерного товариства «Полтавський дослiдний
механiчний завод». 4. Питання, що виноситься на голосування: Про при‑
пинення лiквiдацiйної процедури ПАТ «ПДМЗ» шляхом його лiквiдацiї за
рiшенням акцiонерiв з моменту прийняття. Проект рiшення: 1) Припини‑
ти лiквiдацiйну процедуру ПАТ «ПДМЗ» шляхом його лiквiдацiї.2) Вва‑
жати, що рiшення про припинення лiквiдацiйної процедури ПАТ «ПДМЗ»
шляхом його лiквiдацiї вступає в силу та починає дiяти з моменту прий
няття такого рiшення акцiонерами на загальних зборах акцiонерiв
22
листопада
2017
року.Результати
голосування:
<За>
99 328 166<Проти> - немає<Утримались> - немаєВирiшили: 1) Припини‑
ти лiквiдацiйну процедуру ПАТ «ПДМЗ» шляхом його лiквiдацiї.2) Вва‑
жати, що рiшення про припинення лiквiдацiйної процедури ПАТ «ПДМЗ»
шляхом його лiквiдацiї вступає в силу та починає дiяти з моменту прий
няття такого рiшення акцiонерами на загальних зборах акцiонерiв
22 листопада 2017 року.5. Питання, що виноситься на голосування: Про
припинення повноважень лiквiдацiйної комiсiї.Проект рiшення: Припи‑
нити повноваження голови та членiв лiквiдацiйної комiсiї. Результати
голосування: <За> - 99 328 166<Проти> - немає<Утримались> немаєВирiшили: Припинити повноваження голови та членiв лiквiдацiйної
комiсiї. 6. Питання, що виноситься на голосування: Про поновлення гос‑
подарської дiяльностi ПАТ «ПДМЗ».Проект рiшення: Поновити госпо‑
дарську дiяльнiсть ПАТ «ПДМЗ».Результати голосування: <За> 99 328 166 <Проти> - немає<Утримались> - немаєВирiшили: Поновити
господарську дiяльнiсть ПАТ «ПДМЗ».7. Питання, що виноситься на го‑
лосування: Про обрання Голови та членiв Наглядової ради.Проект
рiшення:1. Обрати Наглядову раду у наступному складi: Голова Нагля‑
дової ради - Жарий Сергiй Iванович, члени Наглядової ради: Жарий
Дмитро Сергiйович, Корнiлiя Леся Сергiївна, Гордiєнко Лiлiя Вiкторiвна,
Гордiєнко Сергiй Дмитрович.2. Затвердити умови цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ».
3. Затвердити, що цивiльно-правовi договори з членами Наглядової
ради ПАТ «ПДМЗ» укладатимуться на безоплатнiй основi.4. Уповнова‑
жити Голову загальних збрiв акцiонерiв ПАТ «ПДМЗ» Гордiєнка Дмитра
Анатолiйовича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ». 5. Рiшення про обрання Голови та членiв
Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» вступає в силу з 22 листопада 2017 року.
Результати голосування: Кiлькiсть голосiв за пiдсумками кумулятивного
голосування.Жарий Сергiй Iванович99 328 166Жарий Дмитро
Сергiйович99 328 166Корнiлiч Леся Сергiївна99 328 166Гордiєнко Лiлiя
Вiкторiвна99 328 166Гордiєнко Сергiй Дмитрович99 328 166Вирiшили:
1. Обрати Наглядову раду у наступному складi: Голова Наглядової
ради - Жарий Сергiй Iванович, члени Наглядової ради: Жарий Дмитро
Сергiйович, Корнiлiя Леся Сергiївна, Гордiєнко Лiлiя Вiкторiвна,
Гордiєнко Сергiй Дмитрович.2. Затвердити умови цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ».
3. Затвердити, що цивiльно-правовi договори з членами Наглядової
ради ПАТ «ПДМЗ» укладатимуться на безоплатнiй основi.4. Уповнова‑
жити Голову загальних збрiв акцiонерiв ПАТ «ПДМЗ» Гордiєнка Дмитра
Анатолiйовича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ». 5. Рiшення про обрання Голови та членiв
Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» вступає в силу з 22 листопада 2017 року.
8. Питання, що виноситься на голосування: Про обрання Голови та
членiв Правлiння.Проект рiшення: Уповноважити Наглядову раду
ПАТ «ПДМЗ» обрати голову та членiв Правлiння. Результати голосуван‑
ня: <За> - 99 328 166<Проти> - немає<Утримались> - немаєВирiшили:
Уповноважити Наглядову раду ПАТ «ПДМЗ» обрати голову та членiв
Правлiння. 9. Питання, що виноситься на голосування: Про обрання
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.Проект рiшення: 1. Обрати ревiзiйну
комiсiю у у наступному складi: Голова ревiзiйної комiсiї - Бочкарьова
Тамара Петрiвна, члени ревiзiйної комiсiї - Джорухова Людмила
Петрiвна, Шарлай Свiтлана Володимирiвна. 2. Затвердити умови
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної
комiсiї ПАТ «ПДМЗ».3. Затвердити, що цивiльно-правовi договори з чле‑
нами ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПДМЗ» укладатимуться на безоплатнiй
основi.4. Уповноважити Голову Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї
ПАТ «ПДМЗ». Результати голосування: <За> - 99 328 166<Проти> немає<Утримались> - немаєВирiшили: 1. Обрати ревiзiйну комiсiю у у
наступному складi: Голова ревiзiйної комiсiї - Бочкарьова Тамара
Петрiвна, члени ревiзiйної комiсiї - Джорухова Людмила Петрiвна, Шар‑
лай Свiтлана Володимирiвна.2. Затвердити умови цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПДМЗ».
3. Затвердити, що цивiльно-правовi договори з членами ревiзiйної
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комiсiї ПАТ «ПДМЗ» укладатимуться на безоплатнiй основi.4. Уповно‑
важити Голову Наглядової ради ПАТ «ПДМЗ» на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПДМЗ». 10. Питан‑
ня, що виноситься на голосування: Про змiну юридичної адреси
ПАТ «ПДМЗ».Проект рiшення: Змiнити юридичну адресу ПАТ «ПДМЗ» на
нову адресу: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район,
мiсто Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), буд. 23. Результати голо‑
сування: <За> - 99 328 166<Проти> - немає <Утримались> - немає
Вирiшили: Змiнити юридичну адресу ПАТ «ПДМЗ» на нову адресу: 08132,
Київська область, Києво-Святошинський район, мiсто Вишневе, вул. Єв‑
ропейська (Жовтнева), буд. 23. 11. Питання, що виноситься на голосу‑
вання: Про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприємцiв згiдно рiшень загальних зборiв ПАТ «ПДМЗ». Проект
рiшення: 1. Внести змiни до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться
у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiбпiдприємцiв згiдно рiшень, якi прийнятi на загальних зборах акцiонерiв
вiд 22 листопада 2017 року. 2. Уповноважити голову загальних зборiв
акцiонерiв Гордiєнка Дмитра Анатолiйовича з правом передоручення
пiдписати реєстрацiйну картку на внесення змiн до Єдиного державного
реєстра юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та подати необхiднi
документи до служби державної реєстрацiї. Результати голосування:
<За> - 99 328 166 <Проти> - немає <Утримались> - немає Вирiшили:
1. Внести змiни до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться у Єди‑
ному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
згiдно рiшень, якi прийнятi на загальних зборах акцiонерiв вiд 22 листо‑

пада 2017 року. 2. Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв
Гордiєнка Дмитра Анатолiйовича з правом передоручення пiдписати
реєстрацiйну картку на внесення змiн до Єдиного державного реєстра
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та подати необхiднi доку‑
менти до служби державної реєстрацiї. 12. Питання, що виноситься на
голосування: Про затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ «ПДМЗ».
Проект рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ «ПДМЗ».Ре‑
зультати голосування: <За> - 99 328 166 <Проти> - немає <Утримались> немає Вирiшили: Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ «ПДМЗ».
13. Питання, що виноситься на голосування: Про обрання уповноваже‑
ної особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та на здiйснення дiй з
державної реєстрацiї Статуту. Проект рiшення: 1. Уповноважити голову
загальних зборiв акцiонерiв Гордiєнка Дмитра Анатолiйовича на
пiдписання нової редакцiї Статуту ПАТ «ПДМЗ». 2. Уповноважити голову
загальних зборiв акцiонерiв Гордiєнка Дмитра Анатолiйовича здiйснити
усi необхiднi дiї щодо проведення державної реєстрацiї змiн до установ‑
чих документiв ПАТ «ПДМЗ» з правом передоручення вищезазначених
дiй.Результати голосування: <За> - 99 328 166 <Проти> - немає <Утрима‑
лись> - немає Вирiшили: 1. Уповноважити голову загальних зборiв
акцiонерiв Гордiєнка Дмитра Анатолiйовича на пiдписання нової редакцiї
Статуту ПАТ «ПДМЗ». 2. Уповноважити голову загальних зборiв
акцiонерiв Гордiєнка Дмитра Анатолiйовича здiйснити усi необхiднi дiї
щодо проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв
ПАТ «ПДМЗ» з правом передоручення вищезазначених дiй.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере‑
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

звiтностi акцiонерного товариства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 59 162 (тис. грн.).
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 600 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 295 110 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 163 708 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:
163 708 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення: 0 шт.
Уповноважено Генерального Директора ПрАТ «СК «КРОНА» Добренко‑
ву Юлiю Володимирiвну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом пере‑
доручення на її розсуд, на пiдписання та укладання значних правочинiв, за
умови погодження їх iз Наглядової Радою Товариства.
Наглядовiй Радi Товариства наданi повноваження без отримання до‑
даткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами
акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповнення‑
ми, якi будуть укладатись Товариством в перiод протягом не бiльш як одно‑
го року з дати прийняття даного рiшення;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укла‑
дання (пiдписання) Генеральним директором попередньо схвалених в
пунктi 1 Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма
змiнами та доповненнями до них.
Вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення про‑
тягом року з дати прийняття рiшення ринкової вартостi майна Товариства,
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до
iноземних валют.
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
Добренкова Юлiя Володимирiвна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
16.07.2018
М.П.
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «КРОНА»

2. Код за ЄДРПОУ 30726778
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вулиця Костянтинiвська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220-09-00 (044) 220-09-00
5. Електронна поштова адреса sk@krona@net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.krona.net.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по‑
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «КРОНА»
повiдомляє про прийняття позачерговими загальними зборами акцiонерiв
ПрАТ «СК «КРОНА» рiшення № 2/2018 вiд 16 липня 2018р. про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «СК «КРОНА»
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення за умо‑
ви погодження такого правочину рiшенням Наглядової Ради Товариства.
Вид особливої iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про попе‑
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна‑
чних правочинiв: 16.07.2018р.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо‑
ри акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв:
Характер правочинiв – договори страхування за всiма видами страху‑
вання, якi має право здiйснювати Товариство, договори перестрахування,
iншi договори, вiдповiдно до умов яких Товариство бере на себе значний
страховий ризик; купiвля – продаж корпоративних прав, в тому числi
вiдчуження корпоративних прав, що належать ПрАТ «СК «КРОНА», та/або
набуття у власнiсть корпоративних прав.
Гранична сукупнiсть вартостi правочину - 354 972 (тис. грн.) або до 600
(шiстсот) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової

Акцiонерне товариство
«Тернопiльський радiозавод «Орiон»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство
«Тернопiльський радiозавод «Орiон». 2. Код за ЄДРПОУ: 22607719.
3. Місцезнаходження: 46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6.
4. Міжміський код, телефон та факс 0352 243014 0352 244007.
5. Електрона поштова адреса: sekretar@orion.te.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.orion.te.ua/index.php/uk/
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aktsioneram/osoblyva-informatsiia.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» вiд
16.07.2018 року, протокол №11, продовжено термiн повноважень членів
правлiння ПАТ «ТРЗ «Орiон» до 17.12.2018:
- Костецького Володимира Ярославовича (Дозволу на розкриття пас‑
портних даних не отримано), який володiє пакетом акцiй величиною 0,0029
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вiдсотка в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду
члена правлiння ПАТ «ТРЗ «Орiон»;
- Грицеляка Володимира Михайловича (Дозволу на розкриття паспорт‑
них даних не отримано), який володiє пакетом акцiй величиною 0,0010
вiдсотка в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду на‑
чальника вiддiлу маркетингу та збуту ПАТ «ТРЗ «Орiон», з 29.11.2017 року
- член правлiння товариства;
- Сипеня Iгора Михайловича (Дозволу на розкриття паспортних даних
не отримано), який володiє пакетом акцiй величиною 0,0019 вiдсотка в ста‑
тутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду члена

правлiння ПАТ «ТРЗ «Орiон»;
- Бездух Марiї Павлiвни (Дозволу на розкриття паспортних даних не
отримано), яка володiє пакетом акцiй величиною 0,0010 вiдсотка в статут‑
ному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду члена
правлiння, головного бухгалтера ПАТ «ТРЗ «Орiон».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс‑
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Я.М. Карпик
				
(підпис)
16.07.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ХОЛОД"
1. Повне найменування емітента:

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23144769
3. Місцезнаходження емітента: 61089 м. Харкiв пр. Iндустрiальний, 21
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057-95-42-08 057-95-42-08
5. Електронна поштова адреса емітента: office@ kholod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: kholod.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 18 липня 2018 року - позачерговi загальнi збори акцiонерiв
предмет правочину- договір на послуги з ПАТ "Сан IнБев Україна" на суму 6600000,00 грн. без ПДВ, що перевищує 10%, а саме складає 67,55 %
вiд вартостi активiв за даними фiнансової рiчної звiтностi Товариства за
2017 рiк
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 6 600 тис. грн.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9 770 тис.грн.
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 67,55
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 750 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "за" - 750 шт.,"проти" - нуль шт.
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного
товариства.- немає
3. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади.
Директор Шерстюк Iрина Павлiвна

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ"

2. Код за ЄДРПОУ - 01561924
3. Місцезнаходження - 3302, місто Рівне, вул. Соборна, буд. 17
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-35-19, (0362) 63-35-19
5. Електронна поштова адреса - galina.popovich@eko.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - www.rcum.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства)
II. Текст повідомлення
На підставі отриманого АТ "Рівненський центральний універмаг" 16
липня 2018 року переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СХІДНО - УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м.
Харків, вул. Данилевського, буд. 19, тел. (057)714-05-60, е-mail:
ssr@grant.kharkov.ua, web-сторінка: www.grant.kharkov.ua
повідомляє про спростування наданої недостовірної особливої інформації, а саме - була допущена помилка у даті Державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, яка
відбулась 06.07.2018 року.
Данна інформація була опублікована у офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" від 10.07.2018 року за №129 (2882).
Голова Правління АТ "БАНК"ГРАНТ" Мартиросов В.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ
ВИРОБIВ"; код за ЄДРПОУ 01412822; місцезнаходження 61001, м.

Харкiв, вул. Смольна, 30; тел/факс (057) 737-24-76; e-mail 01412822@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет http://hzev.bgs.kh.ua.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
12.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 12.07.2018):
1.- Припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї у складі: Голови - Надiрлi
Тимура Загiд огли, акцiями Товариства не володiє; та Членів - Лебедєва
Сергiя Сергiйовича, акцiями Товариства не володiє; Солодовника Валерiя
Васильовича, акцiями Товариства не володiє. На посаду замiсть звiльненої
особи нiкого не обрано. Особи перебували на своїх посадах з 31.05.2017.
2.- Обрана на 3 роки Ревiзiйна комiсiя у складі: Голова - Надiрлi Тимур
Загiд огли, акцiями Товариства не володiє, останнi 5 рокiв обiймав посаду
голови ревiзiйної комiсiї, приватний пiдприємець. Рiшення про обрання
особи Членом Ревiзiйної комiсiї прийнято загальними зборами (протокол
б/н вiд 12.07.2018), про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї - Ревiзiйною
комiсiєю (протокол засiдання б/н вiд 12.07.2018); Член - Лебедєв Сергiй
Сергiйович, акцiями Товариства не володiє, останнi 5 рокiв обiймав посади директора, комерцiйного директора.
3.- Подовжено термiн повноважень до наступних рiчних зборiв Наглядовій раді у тому ж складі (обрані на ті самі посади): Голова - Павленко Анатолiй Анатолiйович (володiє часткою в статутному капiталi емiтента
12.33479% на суму 1959.00 грн.,останнi 5 рокiв обiймав посади директора, голови наглядової ради. Рiшення про обрання особи Членом Наглядової ради прийнято загальними зборами на строк до наступних рiчних
зборiв /протокол б/н вiд 12.07.2018/, про обрання Головою Наглядової ради - Наглядовою радою на строк до переобрання Наглядовою радою
/протокол засiдання вiд 12.07.2018/. Посадова особа є акцiонером) та
Члени - Корнюхiн Дмитро Iванович (акцiями Товариства не володiє, останнi 5 рокiв обiймав посади директора, члена наглядової ради. Посадова
особа є представником акцiонера ТОВ "IК БЕСТСЕЛЛЕР", код у ЄДР
34016207); Тома Наталiя Володимирiвна (акцiями Товариства не володiє,
останнi 5 рокiв обiймала посади директора, члена наглядової ради. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ IНСТИТУТ ХАРКIВПРОЕКТ,
код у ЄДР 02497996). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не мають. Дата вчинення дiї 12.07.2018.
Директор Коник А.I. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на
11.07.2018 року, стала відома інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, а саме: у власника акцiй - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС" (02217, Україна, м. Київ, пр Маяковського
17, оф. 20, код ЄДРПОУ - 32527525), яка ранiше володiла 410881 простою іменною акцією АТ "Рівненський ЦУМ" (89,774% від загальної кількості акцій Товариства та 96,78% від загальної кількості голосуючих акцій
Товариства) вiдбулося зменшення розміру пакету акцій до 0 простих
іменних акцій (0% від загальної кількості акцій та 0% від загальної кількості голосуючих акцій).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор Олійник Олександр Іванович.
16.07.2018 року.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку
діяльності

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬЯНС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРІ"

1. Прийняте рішення щодо продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Альянс"
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ГРІ".
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "ГРІ", код за ЄДРПОУ 34953931 (надалі - Товариство), що діє від
власного імені, в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого
венчурного пайового інвестиційного фонду "Альянс", код за ЄДРІСІ
2331182 (надалі - Фонд), прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 05.09.2028 року та про пов'язаний з цим викуп Фондом
інвестиційних сертифікатів у його учасників, які повідомлять про бажання
викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (протокол ? 441 від 13.07.2018 р.)
2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду.
2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі Заявка): Україна, м. Харків, вул. Гаршина, буд. 4.
2.2. Перелік документів, які необхідно подати для здійснення викупу інвестиційних сертифікатів:
а) фізичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення
розрахунків з учасниками:
- заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;
- копію паспорта громадянина України;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
б) юридичним особам:
- заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;
- засвідчена у встановленому порядку копію виписки з Єдиного державного реєстру;
-засвідчену у встановленому порядку копію документу, на підставі якого
діє юридична особа (статут, установчий договір тощо);
- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повно-

важення керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;
- довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Також подаються документи, які необхідні для ідентифікації учасника відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім
того, з метою виконання Товариством функцій податкового агента, учасники - фізичні особи мають надати Товариству документи, що підтверджують
придбання та оплату інвестиційних сертифікатів.
2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів.
Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником
яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками становить 2 076,02 грн.
2.4. Дата початку та дата закінчення приймання заявок від учасників.
Дата початку приймання заявок - 13.07.2018 року; дата закінчення приймання заявок - 13.10.2018 року.
2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.
Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.
2.6. Застереження про депонування коштів.
У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником,
який подав заявку про викуп інвестицінйрх сертифікатів та не звернувся за
розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов'язане протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення
розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники,
що не отримали належні їм кошти, повідомляються письмово протягом 7
(семи) робочих днів з дати депонування.
За додатковою інформацією прохання звертатися в ТОВ "КУА "ГРІ" за
електронною поштою kua_gri@ukr.net або телефоном 057 (700-43-84).
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