
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, у формі Витягу від 
16.08.2018 року №1004329232 про внесення 20.04.2018 
запису про судове рішення про визнання юридичної осо-
би прат «феодосійський механічний завод» (код за 
ЄДРПОУ: 01423062) банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури, за рішенням Господарського суду м. Києва, 
07.09.2017, 07.09.2017, 910/21939/15, та інформації, на-
даної департаментом НКЦПФР у Східному регіоні, отри-
маної службовою запискою від 27.07.2018 року 
№23/03/480, зупинено обіг акцій ПрАТ «Феодосійський 
механічний завод» (код за ЄДРПОУ: 01423062) – розпо-
рядження № 246-Кф-З від 17 серпня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та 
обмежується здійснення операцій у системі депози-

тарного обліку з акціями цього випуску: 
«21» серпня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, у формі Витягу від 
15.08.2018 року №1004322241 про внесення 17.07.2018 
запису про судове рішення про визнання юридичної осо-
би пат «Чорноморський суднобудівний завод» (код 
за ЄДРПОУ: 14312980) банкрутом і відкриття ліквідацій-
ної процедури, 17.07.2018 15221410053000660, та ін-
формації ліквідатора Протасової О.М., отриманої листом 
від 06.08.2018 року №100/175 (вх. №27146 від 10.08.2018 
року), зупинено обіг акцій ПАТ «Чорноморський суднобу-
дівний завод» (код за ЄДРПОУ: 14312980) – розпоря-
дження № 257-Кф-З від 21 серпня 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: 

«23» серпня 2018 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 12 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, у формі Витягу від 
16.08.2018 року №1004329135 про внесення 09.12.2011 
запису про судове рішення щодо припинення юридичної 
особи ват «еКо-днІпро» (код за ЄДРПОУ: 14349775), 
що не пов’язано з її банкрутством, 09.12.2011 
15851130007001263, та інформації, наданої департамен-
том НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої службовою 
запискою від 27.07.2018 року №23/03/480, зупинено обіг 
акцій ВАТ «ЕКО-ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ: 14349775) – 
розпорядження № 250-Кф-З від 20 серпня 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: 

«22» серпня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Укрводбезпе-
ка» (вул. Південна, буд. 1а, с. Пії, Миронівський р-н., 
 Київська обл., 08811, код за ЄДРПОУ: 25274537) на зупи-
нення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Укрводбезпека» — 
розпорядження №255-Кф-З від 20 серпня 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: 

«22» серпня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 16.08.2018 

року №1004329049 про внесення 25.06.2018 запису про 
припинення юридичної особи ВАТ «Полтаваголовпос-
тач» (код за ЄДРПОУ: 04542821, вул. Половки, буд. 76, 
м. Полтава, 36034) у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
25.06.2018 15881170019003330, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої 
службовою запискою від 27.07.2018 року №23/03/480, 
скасовано реєстрацію випуску ват «полтаваголовпос-
тач» (код за ЄДРПОУ: 04542821). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ВАТ «Полтаваголовпостач» від 
17.07.1998 року №255/16/1/98, видане 19.08.2013р. Схід-
ним територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 215-Кф-С-а від 17 серпня 2018 року. 

22.08.2018 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.

Інформація про діяльність  
департаменту національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку у південному 

регіоні за І половину серпня 2018 року
Департаментом Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за І половину серп-
ня 2018 року розглянуто 11 (одинадцять) справ про право-
порушення на ринку цінних паперів та винесено 11 (оди-
надцять) постанов у відношенні юридичних осіб, з яких: 

11 (одинадцять) штрафних санкцій за порушення ви-
мог законодавства на ринку цінних паперів у розмірі 
3 740 гривень. 

У період з 01.08.2018р. по 15.08.2018р винесено 
6 (шість) розпоряджень про усунення порушень законо-
давства про цінні папери. 

Одночасно, у вказаному періоді, Департаментом 
НКЦПФР у Південному регіоні розглянуто та надано від-
повідь на 3 (три) звернення фізичних осіб у відношенні: 

- ПрАТ «Великоолександрівський автопарк»; - 
ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд»; 

- ЗАТ «Агроавтосервіс». 
Також, на теперішній час Департаментом НКЦПФР у 

Південному регіоні здійснюється проведення 2 (двох) 
планових перевірок дотримання вимог законодавства у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення суб’єкта первинного фінансового моні-
торингу, а саме: 

ТОВ «КУА «Агро-Система»; 
- ТОВ «КУА «Співдружність Ессет Менеджмент». 
За період з 01.08.2018р. по 15.08.2018р до Департа-

менту НКЦПФР у Південному регіоні надійшло 5 (п’ять) 
платіжних доручень про сплату 5 (п’яти) штрафних санк-
цій юридичними особами у добровільному порядку до 

Державного бюджету України на суму 5 780 (п’ять ти-
сяч сімсот вісімдесят) грн. 

Одночасно у звітному періоді працівником Департа-
менту прийнято участь у 2 (двох) судових засіданнях. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
приватне аКцiонерне товариСтво  

«Зелене гоСподарСтво»
2. Код за ЄДРПОУ: 05479378

3. Місцезнаходження: м. Iвано-Франкiвськ, Є.Коновальця 411а4. Між-
міський код, телефон та факс: (0342) 759172, 759172 759281

5. Електронна поштова адреса:zelene_gospodarstvo@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05479378.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

дата вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

посада

прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи

паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄдрпоУ 

юридичної особи

розмір частки  
в статутному 

капіталі 
емітента  

(у відсотках)
20.08.2018 звільнено Голова Наглядової 

ради
Соловей Роман Iгорович СС 331377

26.06.1997 Iвано-Франкiвським МВ УМВС 
України в Iввано-Франкiвськiй областi

85.26

Зміст інформації: Посадову особу звiльнено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року в звязку з переобранням. Посадова особа 
немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Перебував на посадi Голови Наглядової ради з 2011 року.

20.08.2018 звільнено Член Наглядової 
ради

Капустяк О.I. Д/В 123456
ДВ

0

Зміст інформації: Посадову особу звiльнено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року в звязку з переобранням. Посадова особа 
немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 2011 року.

20.08.2018 звільнено Член Наглядової 
ради

Кафтайлова Тетяна 
Михайлiвна

СС 006670
05.03.1996 Iвано-Франкiвським МУВС 

МВС в Iвано-Франкiвськiй обл

0.248

Зміст інформації: Посадову особу звiльнено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року в звязку з переобранням. Посадова особа 
немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 2011 року.

20.08.2018 звільнено Ревiзор Михнюк Ярослава 
Дмитрiвна

СЕ 4833842
24.02.2009 Iвано-Франкiвським МВ УМВС 

України в Iвано-Франкiвськiй областi

0.36

Зміст інформації: Посадову особу звiльнено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року в звязку з переобранням.Посадова особа 
немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Перебувала на посадi Ревiзора з 2011 року.

20.08.2018 обрано Голова Наглядової 
ради

Соловей Роман Iгорович СС 331377
26.06.1997 Iвано-Франкiвським МУВС 

МВС в Iвано- Франкiвськiй обл. 

85.2558

Зміст інформації: Посадову особу обрано згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року.За останнi три роки обiймав посаду Голови 
Наглядової ради ПрАТ. Посадова особа є акцiонером товариства та володiє контрольним пакетом в статутному капiталi Товариства, не є незалежним 
директором. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

20.08.2018 обрано Член Наглядової 
ради

Кафтайлова Тетяна 
Михайлiвна

СС 006670
05.03.1996 Iвано-Франкiвським МУВС 

МВС в Iвано-Франкiвськiй обл

0.248

Зміст інформації: Посадову особу обрано згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року. Обрано на наступнi 3 роки. За останнi три роки 
обiймла посаду Члена Наглядової ради ПрАТ. Посадова особа є акцiонером товариства та не є незалежним директором.Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає.

20.08.2018 обрано Член Наглядової 
ради

Соловей Вiра Зiновiївна СЕ 396299
25.01.2007 Iвано-Франкiвським МУВС 

МВС в Iвано-Франкiвськiй обл

0

Зміст інформації: Посадову особу обрано згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року. Обрано на наступнi 3 роки. За останнi три роки 
не обiймала посад. Посадова особа не є акцiонером товариства та не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини немає. Посадова особа є представником акцiонера Соловя Р.

20.08.2018 обрано Член Наглядової 
ради

Стефiнiв Iванна 
Володимирiвна

СЕ 396299
29.01.2002 Iвано-Франкiвським МВ УМВС 

в Iвано-Франкiвськiй обл

0

Зміст інформації: Посадову особу обрано згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року. Обрано на наступнi 3 роки. За останнi три роки 
не обiймала посад. Посадова особа не є акцiонером товариства та не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини немає. Посадова особа є представником акцiонера Соловей Р.I.

20.08.2018 обрано Ревiзор Ковальчук Iрина 
Михайлiвна 

СЕ 095926
27.03.2002 Iвано-Франкiвським МУВС 

МВС в Iвано-Франкiвськiй обл. вiд 
27.03.2002р.

0.791

Зміст інформації: Посадову особу обрано згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2018 року. Обрано на наступнi 3 роки. За останнi три роки 
обiймла посаду Члена Наглядової ради ПрАТ. Посадова особа є акцiонером товариства та не є незалежним директором.Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає.

iii. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор  Дарвай Я.І.
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1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонер-

не товариСтво «готелЬ голоСІЇвСЬКий»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голо-

сіївський, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Повідомлення про суттєві події. 

2. повІдомлення
кредиторів про припинення шляхом реорганізації (перетворення) 

приватного акціонерного товариства «готель голосіївський» в 
товариство з обмеженою відповідальністю «готель голосіївський»

приватне акціонерне товариство «готель голосіївський» (код за 
ЄДРПОУ 03358529, місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіїв-
ський, 93) (надалі – Товариство) на виконання ч. 1 ст. 82 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє, що 15 серпня 2018 року Єдиним акціонером 
Товариства було прийнято Рішення про припинення шляхом реорганізації (пе-
ретворення) Приватного Акціонерного Товариства «Готель Голосіївський» код за 
ЄДРПОУ 03358529, з місцезнаходженням за адресою: 03127, м. Київ, проспект 
Голосіївський, 93 у Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіїв-
ський», з місцезнаходженням за адресою: 03127, м. Київ, проспект Голосіїв-
ський, 93, призначено комісію з припинення та затверджено план перетворення. 

Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення 
кредиторами своїх вимог до ПрАТ «Готель Голосіївський» становить 2 місяці з 
дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реор-
ганізації (перетворення). Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) 
місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шля-
хом реорганізації (перетворення) Товариства на офіційному веб-сайті централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських підпри-
ємств, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням комісії з реорганізації 
(перетворення) Товариства: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93.

На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товари-

ства», Товариство, в особі комісії з реорганізації, зобов’язане письмово по-
відомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухва-
лене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 

Частиною 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встанов-
лено, що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна 
організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припинен-
ням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому това-
риству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Усі активи та забов'язання у повному обсязі переходять до товариства – 
правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Готель Голосіїв-
ський». 

Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави 
чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про при-
пинення (перетворення) товариства може звернутися з письмовою вимо-
гою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів за-
стави чи поруки, та

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

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 82 За-
кону України «Про акціонерні товариства» до Товариства з письмовою ви-
могою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових 
дій щодо зобов'язань перед ним. В такому разі, зобов’язання Товариства 
перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом 
підприємству-правонаступнику - ТОВ « Готель Голосіївський « - та будуть 
виконуватись останнім згідно умов передбачених в правочині, що був укла-
дений між таким кредитором та Товариством.

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнаходжен-
ням ПрАТ «Готель Голосіївський» - 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93. 

Контактні телефони Товариства: 044-259-76-73, 067-230-16-35. 
3. підпис

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

голова комісії з реорганізації 
прат «готель голосіївський»   Кондратьєва наталія мирославівна

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - пУблІЧне аКцІонерне 
товариСтво «аКцІонерний КомерцІйний 
банК «траСт-КапІтал» 

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – відомості 
про зміну складу посадових осіб

ІІ. текст повідомлення
21.08.2018 року На пiдставi Рiшення акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-

капiтал» №7/2018 виключено зi складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» Реву Сергiя Миколайовича (паспорт СН №981932, виданий Пе-
черським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 11.12.1998р.) - у зв’язку з 
вiдмовою Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, на-
гляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України у 
погодженнi на посаду члена Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(рiшення вiд 16.08.2018р. № 249). Припиняє повноваження на посадi Чле-
на Наглядової Ради (незалежний член) ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» з дня 
прийняття такого рiшення, на посадi перебував з 04.06.2018 року. Часткою 
в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi 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 Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал»  Кравченко П.І.

повІдомлення Кредиторам  
приватного аКцІонерного товариСтва  

«КраматорСЬКий Завод металевих КонСтрУКцІй»
(код ЄДРПОУ 01412242 , місцезнаходження: 84306, Україна, Донецька обл., 

м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15, електронна поштова адреса: stok@kzmk.
com.ua; адреса веб-сайту www.kzmk.com.ua , тел./факс 06264-6-08-34.)

21.08.2018 року Рішенням одноосібного акціонера ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх 
КОНСТРУКЦІй» прийнято рiшення про припинення емiтента шляхом пе-
ретворення його у товариСтво З обмеЖеноЮ вiдповiдалЬнiСтЮ 
«КраматорСЬКий Завод металевих КонСтрУКцІй». 

Термін для пред’явлення вимог кредиторів до Товариства – 60 кален-
дарних днів з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення про 
припинення Товариства у відповідності до вимог статті 105 ЦКУ. 

Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів, вимоги яких до 
Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки – 20 днів після 

надіслання їм повідомлення про припинення Товариства, у відповідності 
до вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства». Вимоги, що 
надійдуть до Товариства в межах вищезазначеного строку, будуть розгля-
нуті в порядку їх надходження.

Вимоги кредиторів надаються особисто комісії з припинення ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Краматорський завод металевих 
конструкцій», яка працює за адресою: 84306, Україна, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15, кабінет директора, в робочі дні з 07:30 
по 16:00 або засобами поштового зв’язку рекомендованим листом, теле-
фон для довідок +38-06264-6-08-34.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно зако-
нодавства:

Голова Комісії з припинення ПрАТ «Краматорський завод металевих 
конструкцій» – Шевченко Валерій Олександрович.

приватне аКцiонерне товариСтво  
“КраматорСЬКий Завод металевих КонСтрУКцiй”
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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 

"Краматорський завод металевих 
конструкцiй"

2. Код за ЄДРПОУ 01412242
3. Місцезнаходження 84306, м. Краматорськ, вул. Радгосп-

на, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 06264-6-08-34 06264-6-08-34
5. Електронна поштова адреса stok@kzmk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kzmk.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за рі-
шенням вищого органу емітента або 
суду

ii. текст повідомлення
21.08.2018 року Рiшенням одноосiбного акцiонера ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх 
КОНСТРУКЦIй» прийнято рiшення про припинення емiтента шляхом пере-
творення його у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КРАМАТОР-
СьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй».

Одноосiбному акцiонеру ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» належить 6 318 
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 98,00 (дев’яносто вiсiм) грн., 
загальною номiнальною вартiстю 619 164,00 (шiстсот дев’ятнадцять тисяч 
сто шiстдесят чотири) гривнi. 

З метою оптимiзацiї управлiння дiяльностi, зменшення витрат на утри-
мання Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-
правової форми, як Приватне акцiонерне товариство «КРАМАТОРСьКИй 
ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» (код ЄДРПОУ 01412242, 
мiсцезнаходження: 84306, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Рад-
госпна, 15) розмiр статутного капiталу становить 619 164,00 (шiстсот 
дев’ятнадцять тисяч сто шiстдесят чотири) гривнi, подiлений на 6 318 про-
стих iменних акцiй номiнальною вартiстю 98,00 (дев’яносто вiсiм) грн. пла-
нується перетворити у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАльНIСТЮ 
«КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» з статутним 
капiталом у розмiрi 619 164,00 (шiстсот дев’ятнадцять тисяч сто шiстдесят 
чотири) гривнi, загальна номiнальна вартiсть частки в статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА 619 164,00 (шiстсот дев’ятнадцять тисяч сто шiстдесят чоти-
ри) гривнi, за мiсцезнаходженням: 84306, Україна, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Радгоспна, 15.

Реорганiзацiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМА-
ТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» буде проводитися 
вiдповiдно до чинного законодавства України, плану, порядку та умов 
здiйснення перетворення - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» в Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх 
КОНСТРУКЦIй», iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було 
мiж акцiонерами у Статутному капiталi Товариства, що перетворюється та 
передачею ним згiдно з Передавльним актом усього майна, зобов’язань, 
прав та обов’язкiв, в тому числi Статутний капiтал в сумi 619 164,00 (шiстсот 
дев’ятнадцять тисяч сто шiстдесят чотири) гривнi. 

Розподiл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАльНIСТЮ «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх 
КОНСТРУКЦIй» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй», 
вiдбувається зi збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж 
акцiонерами у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй», що пе-
ретворюється. Одна акцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» номiнальною 
вартiстю 98,00 грн. (дев’яносто вiсiм) гривень дорiвнює розмiру частки в 
розмiрi 98,00 грн. (дев’яносто вiсiм) гривень ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАльНIСТЮ «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх 
КОНСТРУКЦIй КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй». 
Розмiр частки учасника (номiнальна вартiсть частки) у статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАльНIСТЮ «КРАМАТОРСьКИй 
ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй», дорiвнює розмiру загальної 
номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi ПРИВАТ-

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТА-
лЕВИх КОНСТРУКЦIй», на дату затвердження установчих документiв пра-
вонаступника.

Встановити, що розмiр частки учасника у статутному капiталi ТОВ «КРА-
МАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» буде дорiвнювати (у 
грошовому та вiдсотковому вiдношеннi) розмiру його частки у статутному 
капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСьКИй 
ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй». Коефiцiєнт конвертацiї – 1.

Комiсiя з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй призначена у 
складi 3 осiб, персонально:

Голова комiсiї - Громадянин України, Шевченко Валерiй Олександрович, 
паспорт серiя ВА №781656, виданий Краматорським МВ УМВС України у 
Донецькiй областi 27 травня 1997 року, номер облiкової картки платника 
податкiв 1610212454, адреса реєстрацiї м. Краматорськ, вул.. Роднiкова, 
буд. 46

Член комiсiї - Громадянин України, Горяник людмила Павлiвна, паспорт 
серiя ВС №11750, виданий Краматорським МВ УМВС України у Донецькiй 
областi 05 жовтня 1999 року, номер облiкової картки платника податкiв 
2247113264, адреса реєстрацiї м. Краматорськ, вул. К. Карого, буд/ 162

Член комiсiї - Громадянин України, Чернишов Юрiй Олексiйович, пас-
порт серiя ВА №616855, виданий Краматорським МВ УМВС України у 
Донецькiй областi 18 лютого 1997 року, номер облiкової картки платника 
податкiв 2798905135, адреса реєстрацiї м. Краматорськ, б-р. Краматор-
ський, буд. 7 кв. 45.

Порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згiдно ви-
мог Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статтi 105 
Цивiльного Кодексу України):

Строк для пред’явлення вимог кредиторiв до Товариства – 60 календар-
них днiв з дня оприлюднення повiдомлення про прийняте рiшення про при-
пинення Товариства у вiдповiдностi до вимог статтi 105 ЦКУ. 

Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторiв, вимоги яких до 
Товариства не забезпеченi договорами застави чи поруки – 20 днiв пiсля 
надiслання їм повiдомлення про припинення Товариства, у вiдповiдностi до 
вимог статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства».

Вiдповiдно до Статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
протягом 30 днiв з дати прийняття загальними зборами рiшення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення, Товариство письмово 
повiдомляє про це кредиторiв Товариства i публiкує про це повiдомлення в 
офiцiйному друкованому органi НКЦПФР. 

Кредитор, вимоги якого до Товариства, дiяльнiсть якого припиняється 
внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення або з якого здiйснюється 
видiл, не забезпеченi договорами застави чи поруки, протягом 20 днiв пiсля 
надiслання йому повiдомлення про припинення Товариства може звернути-
ся з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр Товариства однiєї з таких 
дiй: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв за-
стави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань пе-
ред кредитором та вiдшкодування збиткiв, якщо iнше не передбачено пра-
вочином мiж Товариством та кредитором. У разi, якщо кредитор не 
звернувся у строк, зазначений вище, до Товариства з письмовою вимогою, 
вважається, що вiн не вимагає вiд Товариства вчинення додаткових дiй 
щодо зобов'язань перед ним. 

Забезпечити письмове повiдомлення кредиторiв i опублiкування в 
офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового рин-
ку вiдповiдного повiдомлення про прийняте рiшення одноосiбним акцiонером 
Товариства, протягом 30 (тридцяти) днiв з дати прийняття рiшення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення. 

Вимоги кредиторiв надаються особисто комiсiї з припинення ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТА-
лЕВИх КОНСТРУКЦIй», яка працює за адресою: 84306, Україна, Доне-
цька обл., м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15, кабiнет директора, в робочi 
днi з 07:30 по 16:00 або засобами поштового зв’язку рекомендованим лис-
том.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податкiв, зборiв, 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, 
страхових коштiв до Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страху-
вання, розглядається, пiсля чого приймається вiдповiдне рiшення, яке над-
силається кредитору не пiзнiше 30 (тридцяти днiв) з дня отримання Товари-
ством вiдповiдної вимоги кредитора.

Пiсля задоволення чи вiдхилення вимог кредиторiв, комiсiя з припинен-
ня ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСьКИй ЗА-
ВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» складає передавальний акт. 

Спосiб повiдомлення кредиторiв про реорганiзацiю: письмове 
повiдомлення кредиторiв i опублiкування в офiцiйному виданнi Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдного повiдомлення про 
прийняте рiшення одноосiбним акцiонером Товариства, протягом 30 (трид-
цяти) днiв з дати прийняття загальними зборами Товариства (Рiшення 
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одноосiбного акцiонера) такого рiшення. 
Спосiб заявлення вимог кредиторiв: Вимоги кредиторiв надаються осо-

бисто комiсiї з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй», яка працює за 
адресою: 84306, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Радгосп-
на, 15, кабiнет директора, в робочi днi з 07:30 по 16.00 або засобами пош-
тового зв’язку рекомендованим листом.

Голова Комiсiї з припинення
ПрАТ «КРАМАТОРСьКИй ЗАВОД
МЕТАлЕВИх КОНСТРУКЦIй» Шевченко Валерiй Олександрович

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 Шевченко Валерiй Олександрович
Голова Комiсiї з 
припинення ПрАТ 
«Краматорський завод 
металевих конструкцiй"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
22.08.2018

(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Турбоатом»; 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс (057) 349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

1. 20.08.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 14-НР від 
20.08.2018 року) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме надання благодійної допомоги.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно 
до законодавства – 300 тис. грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 0,00415%.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та «про-
ти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така 
наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна кількість голо-
сів - 4, кількість голосів «за» - 4, «проти» - 0

Відповідно до статуту Товариства надання фінансової допомоги, незалеж-
но від вартості, є значним правочином.

2. 20.08.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 14-НР від 
20.08.2018 року) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення знач-
ного правочину, а саме реалізація та списання майна у 2018 році згідно затвер-
джених Переліків.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно 
до законодавства – 458,8 тис. грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 0,00635%.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та «про-
ти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така 
наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна кількість голо-
сів - 4, кількість голосів «за» - 4, «проти» - 0

Відповідно до статуту Товариства списання та реалізація основних засобів, 
що мають залишкову вартість, незалежно від вартості, є значним правочином.

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

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

2. генеральний директор  _________________  в.г. Суботін 
    М.П.

21.08.2018 р.

аКцІонерне товариСтво «тУрбоатом»

пУблiЧне  
аКцiонерне товариСтво 
«КапУСтянСЬКий гранiт»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента
i.Загальні відомості:

1.1.Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Капустянський гранiт»; 

1.2.Код ЄДРПОУ:31652348; 
1.3.Місцезнаходження:27124, Кiровоградська обл., Новоукраїн-

ський район, село Кам'яний мiст; 
1.4.Міжміський код, телефон та факс: (0522) 24-28-62; 
1.5. Електроннапоштова адреса: 31652348@at24.com.ua; 
1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://granit.at24.com.ua; 
1.7.Вид особливої інформації: відомості про зміну акціонерів, 

яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 

ІІ. Емiтентом ПАТ « Капустянський гранiт» отримано 20 серпня 
2018 р. вiд ПАТ «НДУ» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв 
ПАТ «Капустянський гранiт» складений станом на 07.08.2018р. за за-
питом емiтента для отримання емiтентом iнформацiї про власникiв 
значних пакетiв (10% та бiльше) акцiй, в якому виявлено слiдуючi 
змiни:

Збiльшилась частка у акцiонера Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Iнтергранiт»: було –11452470 штук простих iменних 
акцiй на суму за номiналом –2863117,50 грн., вiдсоток до загальної 
кiлькостi акцiй –98,119%, вiдсоток до кiлькостi голосуючих акцiй - 
100%, стало – 11672000 штук простих iменних акцiй на суму за 
номiналом –2918 000,00 грн., вiдсоток до загальної кiлькостi акцiй – 
100,00%, вiдсоток до кiлькостi голосуючих акцiй - 100%. 

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Генеральний директор Кирилюк Ірина 
Григорівна.

повІдомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«одеСЬКий Завод  

радiалЬно-СвердлилЬних верСтатiв» 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 05748890
3. Місцезнаходження 65005, одеська обл., м. одеса, вул.бугаїв-

ська, 21 
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 7965153
5. Електронна поштова адреса 05748890@pjsc.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ozrsv.pjsc.od.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
Зміна типу акціонерного товариства

ii. текст повідомлення
протоколом загальних зборів акціонерів пат «оЗрСв» від 

25.04.2018 року, з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть 
до вимог чинного законодавства було прийнято рiшення про змiну типу 
товариства.

Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР здiйснено 21.08.2017 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни- пУблІЧне 
аКцІонерне товариСтво «одеСЬКий Завод радІалЬно-
СвердлилЬних верСтатІв»

Повне найменування акціонерного товариства після зміни- приват-
не аКцІонерне товариСтво «одеСЬКий Завод радІалЬно-
СвердлилЬних верСтатІв»

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

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

Голова правління _________ 
(підпис)

В.Г. Заремба 
(ініціали та прізвище керівника) 

22.08.2018
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приватне аКцІонерне товариСтво  
«Івано-франКІвСЬК-авто»

(ідентифікаційний код – 05495466) (надалі – Товариство), місцезнаходжен-
ня якого: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 
буд. 41А, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 
20.08.2018 року, призначених на 11.09.2018 року о 10:00 годині за адре-
сою: Україна, 76018, м. Івано-франківськ, с. микитинці, вул. Юності, 
буд. 41а, каб. №2, з наступним порядком денним (переліком питань, 
що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів 
акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту 

5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів (станом на 20.08.2018р.) загаль-
на кількість акцій – 1 160 012 штук простих іменних акцій, загальна кількість 
голосуючих акцій – 1 097 478 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів – 05.09.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також ін-
формація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua.

порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах 
за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 
о 9:00 год.; закінчення реєстрації - о 9:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціоне-
рів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних 
осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення 
на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у 
якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту 

акціо нера – юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних 

зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства. 

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

внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних 
зборів не передбачене, оскільки рішенням Наглядової Ради 20.08.2018р. 
встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних 
зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення 
(ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до поза-
чергових Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, 
вул. Юності, буд. 41А, каб. №2, до дати проведення позачергових зборів в 
робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення по-
зачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 76018, 
м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, буд. 41А, каб. №2. Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Генеральний директор Гуменюк Валентин Дмитрович. Контактна осо-
ба – Данюк Іванна Володимирівна. Довідки за телефоном: (0342)55-48-69.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор  гуменюк валентин дмитрович

приватне аКцІонерне товариСтво «одеСа-авто» (ідентифіка-
ційний код – 03120420) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Украї-
на, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, ленінградське 
шосе, 27-А, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 20.08.2018 
року, призначених на 11.09.2018 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 
67663, одеська область, біляївський район, с. Усатове, ленінградське 
шосе, 27-а, учбовий клас (3-й поверх основної будівлі), з наступним по-
рядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів ак-
ціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту 

5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів (станом на 20.08.2018р.) загальна 
кількість акцій – 166 409 штук простих іменних акцій, загальна кількість го-
лосуючих акцій – 152 523 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів – 05.09.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також ін-
формація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://odessa-avto.ukravto.ua/.

порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах 
за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 

9:00 год.; закінчення реєстрації - о 9:45 год.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 

Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену 
згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що 
посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал 
виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження 
керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на поза-
чергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства. 

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

внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних 

приватне аКцІонерне товариСтво «одеСа-авто»
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зборів не передбачене, оскільки рішенням Наглядової Ради 20.08.2018р. 
встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних збо-
рів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення (ч.5 
ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачер-
гових Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, 

с. Усатове, ленінградське шосе, 27-А, юридичний відділ, до дати проведен-
ня позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та 
в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 
Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, ленінград-
ське шосе, 27-А, юридичний відділ. Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор 
Залуцький Андрій Степанович. Контактна особа – Пироженко Олена Іванів-
на. Довідки за телефоном: 048-777-77-59.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор  Залуцький андрій Степанович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтава-авто» (ідентифікаційний код – 03118340) (надалі – То-
вариство), місцезнаходження якого: Україна, 36028, м. Полтава, вул. Велико-
тирнівська, 1, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 20.08.2018 
року, призначених на 11.09.2018 року о 11:00 годині за адресою: Україна, 
36028, м. полтава, вул. великотирнівська, 1, каб. № 1, з наступним по-
рядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів 
акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів (станом на 20.08.2018р.) загальна 
кількість акцій – 2 224 645 штук простих іменних акцій, загальна кількість 
голосуючих акцій – 2 073 171 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів – 05.09.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також ін-
формація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://www.poltava-avto.ukravto.ua.

порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах 
за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 
о 10:00 год.; закінчення реєстрації - о 10:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціоне-
рів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних 
осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення 
на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у 
якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту 
 акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства. 

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

внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних 
зборів не передбачене, оскільки рішенням Наглядової Ради 20.08.2018р. 
встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних 
зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення 
(ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до поза-
чергових Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням Товариства: Україна, 36028, м. Полтава, вул. Велико-
тирнівська, 1, каб. № 1, до дати проведення позачергових зборів в ро-
бочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 36028, 
м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, каб. № 1. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор Мустафаєв Теймур Сергійович. Контактна особа – 
Андрєєва Ірина Миколаївна. Довідки за телефоном: (0532) 57-99-56, 
067-550-85-20.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор  мустафаєв т.С.

приватне аКцІонерне товариСтво «СУми-авто», (ідентифіка-
ційний код – 03120443) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 
Україна, м. Суми, вул. Роменська, 98, повідомляє про проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової 
Ради Товариства від 20.08.2018 року, призначених на 11.09.2018 року о 
14:00 годині за адресою: Україна, м. Суми, вул. роменська, 98, каб. 1, з 
наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на го-
лосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів ак-
ціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів (станом на 20.08.2018р.) загальна 
кількість акцій – 559 578 штук простих іменних акцій, загальна кількість го-

лосуючих акцій – 527 362 штук простих іменних акцій.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-

чергових Загальних зборах акціонерів – 05.09.2018 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також ін-
формація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://www.sumy-avto.ukravto.ua/.

порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах 
за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 
13:00 год.; закінчення реєстрації - о 13:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та 

довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену 
згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що 
посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал 
виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження 
керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних збо-

приватне аКцІонерне товариСтво «СУми-авто»
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рах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного 
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів 
на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-

дав довіреність, замість свого представника.
внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних 

зборів не передбачене, оскільки рішенням Наглядової Ради 20.08.2018р. 
встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних збо-
рів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення (ч.5 
ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачер-
гових Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, м. Суми, вул. Роменська,98, каб. №1, до дати 
проведення позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 
до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за 
адресою: Україна, м. Суми, вул. Роменська,98, каб. №1. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор Дворський Сергій Якович. Контактна особа – Кекін Олек-
сандр Валентинович. Довідки за телефоном: 067 550 86 06.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
генеральний директор  дворський Сергій якович

приватне аКцІонерне товариСтво «херСон-
авто», (ідентифікаційний код – 03112900) (надалі – Товариство), місцез-
находження якого: Україна, 73034, м. херсон, Миколаївське шосе, 5 км, по-
відомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 20.08.2018 року, 
призначених на 12.09.2018 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 73034, 
м. херсон, миколаївське шосе, 5 км, каб. 1, з наступним порядком ден-
ним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів 
акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів (станом на 20.08.2018р.) загальна 
кількість акцій – 476 634 штук простих іменних акцій, загальна кількість го-
лосуючих акцій – 434 470 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів – 06.09.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також ін-
формація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 
http://www.kherson-avto.ukravto.ua/.

порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах 
за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 
о 9:00 год.; закінчення реєстрації - о 9:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціоне-
рів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних 
осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення 
на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у 
якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту 
акціо нера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства. 

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

внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних 
зборів не передбачене, оскільки рішенням Наглядової Ради 20.08.2018р. 
встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних 
зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення 
(ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до поза-
чергових Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 73034, м. херсон, Миколаївське шосе, 5 км, 
каб. 1, до дати проведення позачергових зборів в робочі дні: понеділок – 
п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів за адресою: Україна, 73034, м. херсон, Миколаївське 
шосе, 5 км, каб. 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Генеральний директор Зеньков Володимир 
Володимирович. Контактна особа – Куценко Володимир Вікторович. Довід-
ки за телефоном: 0552-37-32-00.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

генеральний директор  Зеньков володимир володимирович

приватне аКцІонерне товариСтво «петриКІвСЬКий риб-
гоСп», ідентифікаційний код 30063871, яке знаходиться за адресою: 
51800, дніпропетровська обл., петриківський район смт. петриківка, 
вул. дніпрова, буд. 17, (надалі - товариство) повідомляє про прове-
дення позачергових загальних зборів товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 11 вересня 2018 року о 12 год. 00 хв.
місце проведення Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриків-

ський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, літ.Т-1 (кімната №1).
Час початку реєстрації учасників Зборів: 11 вересня 2018 року о 

11 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 11 вересня 2018 року о 
11 год. 50 хв.

дата та час відкриття Зборів: 11 вересня 2018 року о 12 год. 00 хв.
місце реєстрації учасників Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Пе-

триківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, літ.Т-1 (кімната №1).
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 05 вересня 2018 року.
перелік питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-
ства та припинення її повноважень.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«петриКІвСЬКий рибгоСп»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №161, 23 серпня 2018 р. 
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2. Про внесення змін до статуту Товариства. 
3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними 

зборами Товариства на підписання
Статуту Товариства в новій редакції та на вчинення дій, пов’язаних дер-

жавною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції.
порядок денний та проекти рішень

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-
ства та припинення її повноважень.

проект рішення:
1. Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної ко-

місії позачергових загальних зборів Товариства, Живуна Володимира Пав-
ловича членом лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-
ства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду 
та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

2. Про внесення змін до статуту Товариства. 
проект рішення:
2. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ПЕТРИКІВСьКИй РИБГОСП» шляхом викладення його в новій ре-
дакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСьКИй РИБГОСП».

3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними 
зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та 
на вчинення дій, пов’язаних державною реєстрацією Статуту в затвердже-
ній новій редакції.

проект рішення:
3. Доручити Бєлікову Євгену Сергійовичу ( паспорт ЕА 450249, виданий 

Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області 08.05.1998 
року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2994005338), 
підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИ-
КІВСьКИй РИБГОСП» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, 
пов’язані із державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції 
у встановленому законодавством порядку, включаючи видачу на вказані дії 
відповідної довіреності.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення 
акціонерів відбувається за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Пе-
триківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17 (кабінет дирек-
тора) у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення 
Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодав-
ством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадові осо-
би Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: керуючий санацією Черненченко Денис Альбертович, голова 
Наглядової ради Тимофєєв Анзорій Анатолійович. Телефон для довідок: 
+38-099-232-46-74. 

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: 

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати їх проведення;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення 

про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 

включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів 
до дати проведення Зборів; 

- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу орга-
нів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Збо-
рів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником ак-
ціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціо-
нером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо достроково-
го припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу 
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 
одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для 
обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного това-
риства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого 
органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його 
повноваження.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для 
участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог 
законодавства та довіреність на право участі та голосування на Збо-
рах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою 
відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах пови-
нна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридич-
ні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має пра-
во призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання пред-
ставника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це 
реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на 
Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареє-
строваних голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав дові-
реність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 1 234 280 
штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання пере-
ліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів стано-
вить 1 192 306 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://petrofish.pat.ua

наглядова рада прат «петриКІвСЬКий рибгоСп»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 
товариСтво «Зелене гоСподарСтво»

2. Код за ЄДРПОУ: 05479378
3. Місцезнаходження: м. Iвано-Франкiвськ, Є.Коновальця 411а4. Між-

міський код, телефон та факс: (0342) 759172, 759172 759281
5. Електронна поштова адреса:zelene_gospodarstvo@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05479378.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про набуття прямо або опосеред-

ковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, 
які належать їм та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій 

ІІ. текст повідомлення

з/п

дата повідомлен-
ня емітента 
особою, що 

здійснює облік 
права власності 

на акції в 
депозитарній 
системі, або 
акціонером 
(власником)

повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, імя, по батькові (за 
наявності) - фізичної особи 

-власника (власників) пакета 
акцій

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним держав-

ним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських 
формувань (для юридич-

ної особи - резидента

розмір частки акціонера 
(власника) до зміни  

(у відсотках до статутного 
капіталу)

розмір частки акціонера 
(власника) після зміни  

(у відсотках до статутно-
го капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 20.08.2018 Соловей Р.I. 2925410991 34.2558 85.2558

Зміст інформації: Iнформацiя отримана вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України приотриманнi 
реєстру акцiонерiв. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття 13,09 грн., 
дата набуття такого пакета 26.04.2018 року

iii. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор  Дарвай Я.І.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Нацiональний депозитарiй 
України"

2. Код за ЄДРПОУ 30370711
3. Місцезнаходження 04107, м.Київ, вулиця Тропiнiна, 7Г
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5910433 (044) 4825201
5. Електронна поштова адреса i_sidorenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://www.csd.ua/

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

ii. текст повідомлення
З 21.08.2018 р. припинено повноваження Голови Ради учасникiв депози-

тарної системи ПАТ «НДУ» Степаненко Андрiя Васильовича (закiнчення 
строку повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Степаненко А.В. перебував на посадi два роки. Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитарної 
системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження Заступника Голови Ради 
учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Саад Шадi Мухамед (закiнчення 
строку повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Саад Шадi Мухамед перебував на посадi два роки. Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитарної 
системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження Секретаря Ради учасникiв де-
позитарної системи ПАТ «НДУ» Грєхової Зої Сергiївни (закiнчення строку 
повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Грєхова З.С. перебувала на посадi два роки. Фiзична особа акцiями 
ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовле-
но закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитарної системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» Сторожука Олександра Володимировича 
(закiнчення строку повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним орга-
ном управлiння ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Сторожук О.В. перебував на посадi два роки. 
Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв 
депозитарної системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» Бурлаченко Вiти Володимирiвни (закiнчення 
строку повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Бурлаченко В.В. перебувала на посадi два роки. Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитарної 
системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» Єфремової Богдани Зеновiївни (закiнчення 
строку повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Єфремова Б.З. перебувала на посадi два роки. Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитарної 
системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» Пятчанiної Олесi Сергiївни (закiнчення строку 
повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Пятчанiна О.С. перебувала на посадi два роки. Пятчанiна О.С. 
(паспорт СН 848873, виданий Шевченкiвським РУГУ України в м. Києвi 

16.07.98 р.) акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв 
депозитарної системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» Пеняскiна Юрiя Iвановича (закiнчення строку 
повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Пеняскiн Ю.I. перебував на посадi два роки. Пеняскiн Ю.I. (пас-
порт СО 500477 виданий Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
05.12.2000 р.) акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв 
депозитарної системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» Некрасової Iрини Петрiвни (закiнчення строку 
повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Некрасова I.П. перебувала на посадi два роки. Некрасова I.П. 
(паспорт ТТ 129671, виданий Печерським РВ ГУДМС України в м.Києвi 
19.10.2012 р.) акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв 
депозитарної системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» лупiя Богдана Олександровича (закiнчення 
строку повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом 
управлiння ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. лупiй Б.О. перебував на посадi два роки. Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитарної 
системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депо-
зитарної системи ПАТ «НДУ» Румпи Сергiя Юрiйовича (закiнчення строку 
пов новажень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Румпа С.Ю. перебував на посадi два роки. Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитар-
ної системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депо-
зитарної системи ПАТ «НДУ» Круть Євгена Юрiйовича (закiнчення строку 
повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння 
ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Круть Є.Ю. перебував на посадi два роки. Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитар-
ної системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» харченко Вячеслава Антолiйовича (закiнчення 
строку повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом 
управлiння ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. харченко В.А. перебував на посадi два роки. Фiзична 
особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депози-
тарної системи. 

З 21.08.2018 р. припинено повноваження члена Ради учасникiв депози-
тарної системи ПАТ «НДУ» Нетака Борислава Борисовича (закiнчення 
строку повноважень) без прийняття рiшення вiдповiдним органом 
управлiння ПАТ «НДУ». Фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Нетак Б.Б. перебував на посадi два роки. Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень Ради учасникiв депозитарної 
системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Єфремо-
ву Богдану Зеновiївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв осо-
ба обiймала посади: 08.02.2011-29.11.2013 Начальник вiддiлу кастодiальних 
послуг ПАТ «УнiКредит Банк»; 02.12.2013-27.06.2014 Начальник вiддiлу 
кастодiальних послуг департаменту глобальних транзакцiйних послуг цен-
тру корпоративного бiзнесу та iнвестицiйного банкiнгу ПАТ «Укрсоцбанк»; 
01.08.2014-04.05.2015 Головний менеджер з обслуговування мiжнародних 

пУблiЧне аКцiонерне товариСтво  
«нацiоналЬний депоЗитарiй УКраЇни»
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клiєнтiв управлiння депозитарної дiяльностi АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 
05.05.2015 - по теперiшнiй час Начальник управлiння депозитарної 
дiяльностi АТ «Райффайзен Банк Аваль». Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» 
не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено 
закiнченням строку повноважень попереднього складу Ради учасникiв де-
позитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Пятчанiну 
Олесю Сергiївну (паспорт СН 848873, виданий Шевченкiвським РУГУ Украї-
ни в м. Києвi 16.07.98 р.) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв 
особа обiймає посаду начальника департаменту депозитарних операцiй 
АТ «Сiтiбанк». Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень по-
переднього складу Ради учасникiв депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Носо-
вицького Iгоря Михайловича (фiзична особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв 
особа обiймала посади: з 15.08.2011 по 11.10.2013 спецiалiст з 
iнформацiйного забезпечення пiдроздiлу Зберiгача ТОВ ФК «Декра»; з 
11.10.2013 по 01.11.2016 Спецiалiст з iнформацiйного забезпечення 
пiдроздiлу «Депозитарна установа» ТОВ ФК «Декра». Фiзична особа акцiями 
ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовле-
но закiнченням строку повноважень попереднього складу Ради учасникiв 
депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Бурлачен-
ко Вiту Володимирiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв осо-
ба обiймає посаду Начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi ПАТ «ПУМБ». 
Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень попереднього 
складу Ради учасникiв депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Пеняскiна 
Юрiя Iвановича (паспорт СО 500477 виданий Днiпровське РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi 05.12.2000 р.) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти 
рокiв особа обiймає посаду Начальника депозитарного вiддiлу ТОВ «IКУ». 
Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень попереднього 
складу Ради учасникiв депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Грєхова 
Зоя Сергiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймає 
посади: з 12.05.2008 р. по теперiшнiй час начальник депозитарного вiддiлу 
ПРАТ «Альтана Капiтал»; з 20.09.2013 р. по теперiшнiй час Директор 
ТОВ «ФК «Сокур»; з 19.11.2012 р. по теперiшнiй час Член Ради недержав-
ного пенсiйного фонду ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСьКИй ПЕНСIйНИй ФОНД». 
Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень попереднього 
складу Ради учасникiв депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Шевчука 
Костянтина Дмитровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв осо-
ба обiймає посаду директора ТОВ «ФК «КУБ». Фiзична особа акцiями 
ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовле-
но закiнченням строку повноважень попереднього складу Ради учасникiв 
депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Сторожу-
ка Олександра Володимировича (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних) строком на два роки. Протягом останнiх 
п'яти рокiв особа обiймала посади: 01.09.1996- 27.10.2014 генеральний ди-
ректор ТОВ «Екоiнвест»; 28.10.2014-09.02.2015 перший заступник голови 
правлiння з комерцiйних питань ПрАТ «Коростенський завод залiзобетонних 

шпал»; 10.02.2015 - по теперiшнiй час радник генерального директора з 
правових та iнших (фiнансових) питань ТОВ «Укрекобудiнвест». Фiзична 
особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень попереднього складу Ради 
учасникiв депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Саад 
Шадi Мухамед (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа 
обiймала посади: 14.06.2010 - 01.04.2014 директор; 01.04.2014 - 31.05.2014 
радник з питань фондового ринку; 01.04.2014 - 30.10.2014 виконуючий 
обов'язки директора; 31.10.2014 - по теперiшнiй час директор. Фiзична осо-
ба акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень попереднього складу Ради 
учасникiв депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Румпу 
Сергiя Юрiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа 
обiймала посади: 04.2011 - 04.2014 Голова правлiння ПАТ «НДУ»;04.2014 - 
04.2015 член Правлiння ПАТ «НДУ»; 12.2016 - по теперiшнiй час Голова 
спiлки ГС «Українськi емiтенти». Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» не 
володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено закiнченням 
строку повноважень попереднього складу Ради учасникiв депозитарної сис-
теми. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» лупiя Бог-
дана Олександровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв осо-
ба обiймала посади: 2011-2015 – член Правлiня, виконавчий директор 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»; 2015 – по теперiшнiй час голова Правлiння, 
виконавчий директор ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Фiзична особа акцiями 
ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовле-
но закiнченням строку повноважень попереднього складу Ради учасникiв 
депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Бойко 
Юрiя Юлiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа 
обiймала посади: 06.2010 – 07.2015 директор Державної установи «Агент-
ство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України». Фiзична особа 
акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обумовлено закiнченням строку повноважень попереднього складу Ради 
учасникiв депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Круть 
Євгена Юрiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа 
обiймала посади: 09.07.2012 – 31.07.2014 менеджер департаменту з право-
вого забезпечення корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК»; 01.08.2014 – 
по теперiшнiй час менеджер департаменту з корпоративного управлiння 
ТОВ «ДТЕК». Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє та непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персонально-
му складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень по-
переднього складу Ради учасникiв депозитарної системи. 

Учасниками депозитарної системи, що користуються послугами Цен-
трального депозитарiю на пiдставi вiдповiдного договору, з 21.08.2018 року 
обрано членом Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ «НДУ» Бiрюка 
Сергiя Олексiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) строком на два роки. Протягом останнiх п'яти рокiв осо-
ба обiймала посади: до 10.2014.р. Член Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг; з 10.2014 - по 
теперiшнiй час доцент УIРФР. Фiзична особа акцiями ПАТ «НДУ» не володiє 
та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у 
персональному складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку пов-
новажень попереднього складу Ради учасникiв депозитарної системи. 

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова Правлiння      (підпис)    Миндаугас Бакас     21.08.2018 (дата)
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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 

"ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"
2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 08292, Київська обл., м. Буча, 

вул. леха Качинського, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс 044-499-65-55 044-499-65-57
5. Електронна поштова адреса darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.utem-group.com

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосе-
редковано особою (особами, що діють 
спільно) з урахуванням кількості акцій, 
які належать їй та її афілійованим осо-
бам, контрольного пакета акцій.

ii. текст повідомлення
20 серпня 2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПIВДЕНТЕПлОЕНЕРГОМОНТАЖ» (далi - АТ «ПТЕМ» або товариство) 
отримало вiд акцiонера - Стального Андрiя Володимировича вiдповiдно до 
вимог ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства» повiдомлення про 
набуття (прямо) ним контрольного пакета акцiй АТ «ПТЕМ» за наслiдками 

виконання Договору купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 17.08.2018 р. 
Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 

набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття: 80,06 гривень за одну 
просту iменну акцiю.

Прiзвище, iм'я, по батьковi власника контрольного пакета акцiй: Сталь-
ний Андрiй Володимирович. 

Дата набуття (прямо) контрольного пакета акцiй: 20.08.2018 р.
До набуття права власностi на контрольний пакет акцiй, розмiр частки 

(у вiдсотках), яка прямо належала Стальному А.В. в загальнiй кiлькостi 
акцiй 37,6973% (383294 шт. простих iменних акцiй) та в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй: 43,7881% (383294 шт. простих iменних акцiй). Пiсля на-
буття права власностi на контрольний пакет акцiй, розмiр частки (у 
вiдсотках), яка прямо належить Стальному А.В. в загальнiй кiлькостi акцiй 
60,7065% (617244 шт. простих iменних акцiй), частка у вiдсотках в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй - вiдсутня.

Прiзвище, iм'я, по батьковi / найменування юридичної особи, визначе-
ної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, перед-
бачених статтями 65 - 65' Закону України «Про акцiонернi товариства» - не-
має. Афiлiйованих осiб немає.

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 Стальний а.в.
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

21.08.2018
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «пiвдентеплоенергомонтаЖ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості 
1. Код за ЄДРПОУ 05797977
2. Місцезнаходження 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, 

вул. луцька, 25
3. Телефон (факс): 0334430387
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет: : www.osnastka.in.ua
5. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-

дових осіб емітента
ii. текст повідомлення:

Згідно наказу № 4 від 21.08.2018р. бай михайло миколайо-
вич прийнятий на посаду головного бухгалтера з 
22.08.2018р. 

бай м.м. згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 
пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. протягом останніх п’яти років обіймав посаду 
головного бухгалтера пат «нововолинський ливарний за-
вод». 

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.

генеральний директор  в.в.марчук

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво  
«оСнаСтКа»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУблІЧне аКцІонерне 
товариСтво 
«КиЇвметробУд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601 м. Київ, вул. Прорізна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)279-41-89
5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.metrobud.kiev.ua

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

ii. текст повідомлення
Відповідно до заяви від 16.08.2018р. акціонера - компанії «VANTARIS 

LTD», яка є власником 22,7733% акцій ПАТ «Київметробуд» про заміну сво-
го представника у складі наглядової ради відбулися наступні зміни: 

припинено повноваження члена наглядової ради лободи Олексія Анатолійо-
вича; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; обіймав посаду члена 
наглядової ради з 24.04.2018р.; непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має;

набуто повноважень члена наглядової ради Закопайло Ольгу Олександрів-
ну; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено стро-
ком до 24.04.2019р.; стаж роботи протягом останніх п’яти років – з 31.08.2017р. 

займає посаду директора ТОВ «АРВІН ГРУП», місцезнаходження: м. Київ, вул. 
В’ячеслава Чорновіла, буд. 41; непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має; згоди на розкриття персональних даних посадова особа не 
надала.

Відповідно до заяви від 16.08.2018р акціонера - компанії «T&A INDUSTRIES 
LTD», яка володіє 8,3737% акцій ПАТ «Київметробуд» про заміну свого пред-
ставника у складі наглядової ради відбулися наступні зміни:

припинено повноваження члена наглядової ради Кияшка Сергія Мико-
лайовича, який займав посаду голови наглядової ради; не володіє часткою 
у статутному капіталі емітента; обіймав посаду члена наглядової ради з 
27.04.2016р. та голови наглядової ради з 28.04.2016р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має;

набуто повноважень члена наглядової ради Пономаренко людмилу Воло-
димирівну; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призна-
чено строком до 24.04.2019р.; стаж роботи протягом останніх п’яти років – сер-
пень 2009р. - липень 2017р. виконавчий директор ТОВ «РК», вересень 
2017р. – лютий 2018р. виконавчий директор ТОВ «ДЕС Трейд», на даний час 
не працює; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має; 
згоди на розкриття персональних даних посадова особа не надала.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
2. Найменування посади
Генеральний директор __________

(підпис) 
Метелиця Олександр Миколайович 

М. П. 17.08.2018р. 

ліквідаційна комісія Закритого акціонерного товариства «Новомиколаїв-
ська станція технічного обслуговування» додатково повідомляє наступну 
інформацію стосовно прийнятого 20.08.2018 рішення про забезпечення іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній формі: згідно ч. 1 ст. 8 
Закону України «Про депозитарну систему України», підтвердженням прав 
на цінніпапери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументар-
ній формі, а також обмеженьправ на цінні папери у певний момент часу є 

обліковий запис на рахунку в цінних паперахдепонента в депозитарній уста-
нові. Документальним підтвердженням наявності на певний моментчасу 
прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зараху-
вання ціннихпаперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є ви-
писка з рахунка в цінних паперахдепонента, яка видається депозитарною 
установою на вимогу депонента або в інших випадках,установлених зако-
нодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво «новомиКолаЇвСЬКа СтанцІя технІЧного обСлУговУвання»

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 товариство 
«Кременчуцький колiсний завод»

2.Код за ЄДРПОУ: 00231610
3.Місцезнаходження: 39611, полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-42-23, 76-41-10
5.Електронна поштова адреса: krkz@wheels.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» (про-

токол № 26/2018 від 22.08.18.) 22.08.18. звільнений від виконання повно-
важень члена Правління у зв’язку зі звільненням за угодою сторін член 
Правління Барахтянський Володимир Юрійович, паспорт КН 469251 Крю-
ківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 29.08.97. На посаді перебу-
вав з 21.04.17. по 22.08.18. включно. Акціями Товариства не володіє. На 
посаду замість звільненої особи нікого не призначено. Непогашеної суди-
мості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері госпо-
дарської, службової діяльності, 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. Найменування посади
Голова Правління-  ______________  лавецький М.В.
генеральний директор  ( підпис )  (ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  22.08.2018
  ( дата )

приватне аКцiонерне товариСтво «КременЧУцЬКий КолiСний Завод»

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 аКцІонерне товари-
Ство "алЬпарІ банК"

2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ Тарасівська, 19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

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

ii. текст повідомлення
Рішення про обрання члена Наглядової ради АТ «АльПАРІ БАНК» 

 ланового В.Т. з 21.08.2018 (згоди на розкриття паспортних даних не надав) 
прийнято Рішенням єдиного акціонера АТ «АльПАРІ БАНК» від 20.08.2018 
№8/2018, у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера. Володіє пакетом акцій 
у розмірі 0% Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Обґрунту-
вання змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Строк, на 
який призначено особу: 1 (один) рік. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх 5 років: Член Спостережної ради ПАТ «АльПАРІ БАНК» (незалежний), 
Голова Спостережної ради ПАТ «АльПАРІ БАНК» (незалежний), Голова 
Наглядової ради АТ «АльПАРІ БАНК» (незалежний). Незалежний 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 Д.П.Яковлєв
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.21
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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индекс пфтС во вторник продолжил 
неспешный рост

Индекс фондовой биржи ПФТС по итогам торгов во 
вторник повысился на 0,24% - до 521,37 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 336,778 млн грн, 
в том числе акциями – 3,39 млн грн.

Динамика котировок акций на веб-сайте биржи не ото-
бражается.

Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился 
на 0,15% - до 1623,57 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник снизился на символические 0,03% - 442,35 пун-
кта при объеме торгов 597,8 тыс. злотых (4,4 млн грн).

Тройку лидеров снижения составили бумаги KDM 
Shipping (-5,56%), KSG Agro (-0,98%) и «Астарты» 
(-0,61%).

Подорожали акции «Кернела» (+0,59%) и «Агротона» 
(+0,49%).

Украина намерена сократить прямой 
госдолг до 52% ввп к концу 2019г и 49% 

ввп к концу 2020г - минфин
Правительство Украины пересмотрело среднесроч-

ную стратегию управления государственным долгом, 
установив более жесткие цели по сокращению прямого 
государственного госдолга по отношению к ВВП, в част-
ности, о снижении его до 60% ВВП к концу текущего дол-
га вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП.

«Наша стратегия и цели очень амбициозны: до конца 
этого года достичь 60%, следующего года – 52% и до 

конца 2020 года – иметь долг не больше 49% ВВП. Это 
более амбициозная цель чем та, которую мы ставили 
ранее», – заявила, представляя обновленную програм-
му, и.о.министра финансов Оксана Маркарова.

Как сообщалось, утвержденная в начале декабря 
2017 года Стратегия управления госдолгом на 2017-2019 
годы предполагала сокращение прямого госдолга к кон-
цу 2018 года до 62% ВВП, к концу 2019 года - 58% ВВП.

Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 
1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд, в том числе внешний 
– до $38,5 млрд, однако по отношению к ВВП он снизил-
ся с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного госу-
дарством долга – с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП.

минфин привлек $85,4 млн под 5,95%, 
спрос на овгЗ в гривне упал до минимума

Министерство финансов Украины на первичных аук-
ционах во вторник довольствовалось лишь ростом спро-
са на самые короткие шестимесячные долларовые 
ОВГЗ, что позволило ему привлечь $85,4 млн против 
$50,3 млн неделю назад под ту же ставку 5,95% годо-
вых.

Как сообщило ведомство, несмотря на рост продаж, 
количество заявок снизилось до 13 с 19 неделю назад.

Минфин также отказался от анонсированного аукцио-
на по продаже 10-месячных долларовых ОВГЗ, а аукци-
он по продаже семимесячных ОВГЗ в евро не состоялся, 
так как продавец счел завышенным ставку в 4,7% годо-
вых в четырех заявках суммарным объемом EUR4 млн.

Что касается гривневых бумаг, то спрос на самые ко-

аКцiонерне товариСтво «перший 
КиЇвСЬКий машинобУдiвний Завод»

Уповноважити на представництво iнтересiв ФДМУкраїни у складi 
ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства «Перший київський 
машинобудiвний завод « Резнiченко Аллу Володимирiвну-начальника 
вiддiлу фiнансово-економiчного монiторiнгу ФДМУкраїни- згiдно наказу 
ФДМУкраїни №1086 вiд 20.08.2018 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ДIВI"
2. Код за ЄДРПОУ 37572263
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Микiльсько-

Ботанiчна, буд. 6/8, 
примiщення 41

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3937320 (044) 3937327
5. Електронна поштова адреса company.divi@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.dvbank.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціо-
нерного товариства

ii. текст повідомлення
АТ «КОМПАНIЯ ДIВI», повiдомляє, що 26 липня 2018 року вiдбулися 

позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК», за результатами 
яких було прийнято рiшення «Змiнити тип ПУБлIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДIВI БАНК» з публiчного акцiонерного товариства на при-
ватне акцiонерне товариство (з зазначенням типу акцiонерного товариства 

у Статутi)». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 17.08.2018 р. Змiнено тип 
акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни – ПУБлIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДIВI БАНК». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля 
змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ ДIВI». Скорочене найме-
нування ПАТ «ДIВI БАНК» змiнено на АТ «КОМПАНIЯ ДIВI».

Емiтент також повiдомляє про здiйснення 17.08.2018 р. державної 
реєстрацiї Статуту АТ «КОМПАНIЯ ДIВI», який затверджений у новiй 
редакцiї 26 липня 2018 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «ДIВI БАНК». Змiни, пов’язанi iз змiною прав акцiонерiв, внесенi до 
Статуту вiдповiдно до вимог законодавства України, у тому числi у зв’язку 
iз набранням чинностi Законом України № 2210-VIII «Про внесення змiн до 
деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та за-
лучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв».

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 бузiлов андрiй миколайович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.17
(дата)

аКцiонерне товариСтво “Компанiя дiвi”

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

НОВИНИ
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роткие четырехмесячные ОВГЗ упал до 26,8 млн грн с 
1,076 млрд грн неделю назад, а на годичные бумаги он 
снизился с 3,2 млн грн до 2,4 млн грн. Минфин удовлет-
ворил все шесть заявок, ставки в которых остались преж-
ними: 18% – по четырехмесячным, и 17,9% – по годич-
ным бумагам.

минфин допускает выкуп евробондов  
с погашением в 2019-20гг

Министерство финансов Украины допускает выкуп не-
скольких выпусков еврооблигаций путем обнародования 
соответствующего предложения (оферты).

Такая возможность содержится в Стратегии управле-
ния государственным долгом, утвержденной Кабинетом 
министров во время заседания в среду.

Согласно документу, первый вариант предусматривает 
выкуп сначала еврооблигаций с погашением в 2019-2020 
годах, затем всех остальных выпусков. Второй – частич-
ный выкуп нескольких выпусков, при этом такая оферта 
может включать предельную сумму выкупа.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разме-
стила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% го-
довых, из которых $1,68 млрд – для осуществления обме-
на или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 
годах, которые были выпущены в рамках реструктуриза-
ции долга в 2015 году. Таким образом в обращении оста-
лись еврооблигации-2019 общим номиналом $661,338 млн 
и еврооблигации-2020 на $1 млрд 364,685 млн.

нефть дорожает на данных о снижении 
запасов в Сша, Brent торгуется  

у $72,9 за баррель
Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе 

торгов в среду данных о сокращении запасов углеводо-
родов в США и ослаблении курса доллара.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 7:59 мск увеличилась на $0,29 
(0,4%) - до $72,92 за баррель. Во вторник контракты по-
дорожали на $0,42 (0,58%) - до $72,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по-
высилась к этому времени на $0,33 (0,5%) - до $66,17 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии контракты вы-
росли в цене на $0,42 (0,64%) - до $65,84 за баррель.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Американ-
ского института нефти (API), организация зафиксирова-
ла снижение запасов нефти в США на прошлой неделе 
на 5,17 млн баррелей. Она собирает данные на добро-
вольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики США 
будет обнародован в среду в 17:30 мск, и эксперты в 
среднем прогнозируют, что он укажет на снижение на 
2 млн баррелей.

Дополнительным позитивным фактором для сырье-
вых рынков является ослабление доллара США, по-
скольку такая ситуация увеличивает доходность от ин-
вестиций в номинированные в американской валюте 
активы. Доллар дешевеет на 0,1% к евро в среду после 
падения на 0,77% во вторник.

«Большее, чем ожидалось, падение запасов снизило 

опасения по поводу объема американских резервов то-
плива после неожиданного их увеличения неделей ра-
нее, - сказал сырьевой аналитик Rakuten Securities Са-
тору Ёсида. - Если доллар продолжит снижаться, это 
окажет дополнительную поддержку рынку».

доллар Сша слабо снижается к евро  
и растет к иене

Курс доллара США слабо меняется к основным миро-
вым валютам утром в среду, валютные трейдеры оцени-
вают политические новости из США и ждут сигналов от 
Федеральной резервной системы (ФРС) относительно 
дальнейших планов относительно ставки.

Евро торгуется в 9:05 мск в районе $1,1576 против 
$1,1571 на закрытие сессии во вторник. Накануне дол-
лар рухнул к евро на 0,77%.

Стоимость единой европейской валюты находится к 
указанному времени в районе 127,77 иены по сравнению 
со 127,63 иены в предыдущую сессию. Курс доллара со-
ставляет 110,37 иены против 110,31 иены накануне.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику кур-
са доллара относительно 16 основных мировых валют, 
стабилен.

Вечером в среду Федрезерв США обнародует протокол 
последнего заседания, состоявшегося 31 июля - 1 авгу-
ста. Тогда ФРС приняла решение оставить неизменной 
базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых.

Кроме того, в среду в Джексон-хоуле начнется еже-
годный симпозиум экономистов и представителей миро-
вых центробанков, который проводит Федеральный ре-
зервный банк Канзаса 23-25 августа. Выступление главы 
Федрезерва Джерома Пауэлла на этом симпозиуме на-
значено на пятницу. Как от выступления Дж.Пауэлла, так 
и от протокола участники рынка ожидают сигналов от-
носительно того, какие сферы Федрезерв видит основ-
ными рисками для американской экономики.

Также инвесторы будут следить за ходом переговоров 
властей США и Китая по поводу торговых вопросов, ко-
торые возобновятся в среду после провала в мае.

ЦБ Китая увеличил официальный курс юаня к долла-
ру в четвертый день подряд. Справочный курс был по-
вышен на 0,1%, до 6,8437 юаня за $1.

Негативным фактором для доллара может стать но-
вость о том, что бывший адвокат президента США До-
нальда Трампа Майкл Коэн признал в суде, что прези-
дент дал ему указание заплатить двум женщинам за 
молчание о якобы имевших место интимных связях.

В частности, он признался в нарушении законодатель-
ства о финансировании предвыборных кампаний и упла-
те $130 тыс. порно-актрисе Сторми Дэниелс, которая за-
являла ранее о половых контактах с Д.Трампом.

Признания М.Коэна означают, что Д.Трамп может ока-
заться причастным к преступлению, предусмотренному 
федеральным законодательством США, пишет The Wall 
Street Journal. Признания Коэна - первый случай, когда 
Трампа обвинил в нарушениях член его ближайшего 
окружения, пишет Financial Times.

Вместе с тем аналитики JPMorgan Chase предупрежда-
ют, что пока рано говорить о завершении ралли доллара в 
2018 году. По словам глобального стратега банка Тая хуэя, 
доллар в последнее время активно рос благодаря сниже-
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нию спроса на рисковые активы, а также значительным 
темпам роста ВВП США и американского рынка акций.

Xiaomi обнародовала первую отчетность 
после iPO, прибыль и выручка превысили 

прогнозы
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. 

опубликовал свою первую квартальную отчетность по-
сле размещения акций в Гонконге в начале июля. Компа-
нии удалось превысить прогнозы рынка по показателям 
прибыли и выручки.

Как говорится в отчетности компании, ее чистая при-
быль во втором квартале 2018 года составила 
14,63 млрд юаней ($2,14 млрд) при выручке в 
45,24 млрд юаней. За аналогичный квартал прошлого 
года она получила убыток в размере 11,97 млрд юаней 
при выручке в 26,88 млрд юаней.

Таким образом, выручка компании в годовом выраже-
нии выросла на 68%.

Опрошенные CNBC аналитики ожидали, что прибыль 
Xiaomi в апреле-июне составит 1,7 млрд юаней, выруч-
ка - 39,18 млрд юаней.

В подразделении по производству смартфонов выруч-
ка увеличилась до 30,5 млрд юаней с 19,22 млрд юаней.

За первое полугодие компания получила прибыль в 
размере 7,61 млрд юаней против убытка в 19,83 млрд юа-
ней за тот же период прошлого года. Выручка подскочила 
до 79,69 млрд юаней с 45,41 млрд юаней.

Xiaomi, основанная в 2010 году, входит в четверку круп-
нейших производителей смартфонов в мире. Компания 
также производит, планшеты, ноутбуки, телевизоры, 
«умные» часы и «умные» велосипеды, а также пароварки, 
тестеры воды и другую технику.

Акции Xiaomi подорожали на 1,6% на торгах в Гонконге 
в среду, до 17,78 гонконгского доллара. Торги ее бумагами 
стартовали 9 июля с отметки 17 гонконгских долларов.

профицит бюджета великобритании  
в июле достиг максимума за 18 лет  

для этого месяца
Профицит бюджета Великобритании в июле достиг 

2 млрд фунтов стерлингов ($2,55 млрд), что на 1 млрд 
фунтов превышает его размер в том же месяце прошло-
го года, свидетельствуют данные Национального стати-
стического управления (ONS).

Это максимальный показатель для данного месяца за 
последние 18 лет, поскольку традиционно в июле фикси-
руется отрицательное сальдо бюджета. В текущем году 
профицит был обусловлен ростом поступлений от нало-
гов на прибыль компаний и подоходных налогов.

Положительное сальдо в июле превысило средний 
прогноз аналитиков, который составлял 1,1 млрд фун-
тов, отмечает Guardian.

С начала текущего финансового года, который начал-
ся 1 апреля, дефицит бюджета Великобритании состав-
ляет 12,8 млрд фунтов, что на 8,5 млрд фунтов ниже по-
казателя за аналогичный период годом ранее. Это самый 
низкий уровень за 16 лет.

Размер чистого долга на конец июля составлял 
1,77 трлн фунтов, что эквивалентно 84,3% ВВП страны.

Согласно оценкам министерства финансов, дефицит 
бюджета Великобритании в текущем финансовом году 
составит 37,1 млрд фунтов, или 1,8% ВВП.
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