
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
06.11.2018  м. Київ  № 764

Про внесення змін до дея-
ких нормативно-правових 
актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
29 листопада 2018 року за № 1359/32811

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пунк-
ту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», Закону України від  
16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення ве-
дення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 
паперів», з метою вдосконалення порядку здійснення 
емісії облігацій підприємств, акцій та облігацій внутрішніх 
місцевих позик

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 1 рішення Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998 
«Про затвердження Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу», зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№ 171/24948 (зі змінами), доповнити новим абзацом та-
кого змісту:

«Дія Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого цим рішенням, розпо-
всюджується на емітентів, яким Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випус-
ки облігацій підприємств відповідно до вимог зазначено-
го Положення.».

2. Пункт 1 рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073 
«Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій 
при зміні розміру статутного капіталу акціонерного това-
риства та Змін до Порядку скасування реєстрації випус-
ків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випус-
ків акцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 

23 серпня 2012 року за № 1431/21743 (зі змінами), до-
повнити новим абзацом такого змісту:

«Дія Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розмі-
ру статутного капіталу акціонерного товариства, затвер-
дженого цим рішенням, розповсюджується на емітентів, 
яким Національною комісією з цінних паперів та фондо-
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вого ринку зареєстровано випуски акцій відповідно до 
вимог зазначеного Порядку.».

3. Пункт 1 рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року № 578 
«Про затвердження Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 
2014 року за № 570/25347 (зі змінами), доповнити новим 
абзацом такого змісту:

«Дія Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого 
цим рішенням, розповсюджується на емітентів, яким На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку зареєстровано випуски облігацій внутрішніх місцевих 
позик відповідно до вимог зазначеного Положення.».

4. Департаменту реєстрації емісій цінних паперів (Хох-
лова Н.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за 
днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Лібанова М.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
15.11.2018  м. Київ  № 811

Про внесення змін до По-
ложення про порядок роз-
міщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту 
спільного інвестування

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11 грудня 2018 року за № 1405/32857

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
статей 50, 55 та 58 Закону України «Про інститути спіль-
ного інвестування», Закону України «Про електронні до-
вірчі послуги», Закону України від 05 жовтня 2017 року 
№ 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
щодо удосконалення деяких положень»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Положення про порядок розміщення, обі-
гу та викупу цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, затвердженого рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 
року № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 серпня 2013 року за № 1475/24007 (із зміна-
ми), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 10 розділу ІІ слова «з ви-
користанням електронного цифрового підпису» замінити 
словами «із застосуванням удосконаленого або кваліфі-
кованого електронного підпису»;

2) абзац четвертий пункту 4 розділу V викласти в такій 
редакції:

«фінансова звітність, складена за Міжнародними стан-
дартами фінансової звітності. Зазначена фінансова звіт-
ність пайового фонду має бути складена на дату Звіту, 
підписана уповноваженою особою та головним бухгал-
тером (особою, на яку покладено ведення бухгалтер-
ського обліку) компанії з управління активами;»;

3) у пункті 8 розділу VІІ слова «із використанням елек-
тронного цифрового підпису» замінити словами «із за-
стосуванням удосконаленого або кваліфікованого елек-
тронного підпису».

2. Департаменту методології регулювання професійних 
учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. 

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Панченка О.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
15.11.2018  м. Київ  № 812

Про внесення змін до поло-
жень про порядки реєстра-
ції випуску інвестиційних 
сертифікатів інвестиційно-
го фонду та інвестиційної 
компанії та інформації про 
їх випуск

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11 грудня 2018 року за № 1404/32856

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
пунктів 13, 14 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону України «Про інститути спільного інвесту-
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вання», Закону України «Про ліцензування видів госпо-
дарської діяльності», Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності», Закону 
України від 05 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про вне-
сення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення 
деяких положень», Закону України «Про аудит фінансо-
вої звітності та аудиторську діяльність», пунктів 2, 3 роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 
року № 505-р «Про скасування деяких актів міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Унести до Положення про порядок реєстрації випус-

ку інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та 
інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
15 січня 1998 року № 8 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 виключити.
У зв’язку з цим розділи 3 – 5 вважати відповідно розді-

лами 2 – 4;
2) у пункті 2.1 розділу 2:
абзац четвертий підпункту «ж» викласти в такій ре-

дакції:
«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії 

на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;»;

підпункт «и» виключити.
У зв’язку з цим підпункти «і» – «к» вважати відповідно 

підпунктами «и» – «й»; 
абзац третій підпункту «и» викласти в такій редакції:
«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії 

на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної ді-
яльності депозитарної установи;»;

абзац другий підпункту «і» викласти в такій редакції:
«повне найменування і місцезнаходження аудитора 

(аудиторської фірми), для фізичних осіб - прізвище, ім’я, 
по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та 
дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про про-
ходження перевірки системи контролю якості, виданого 
Аудиторською палатою України/інформації про включен-
ня до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяль-
ності, що ведеться відповідно до Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

3) підпункти 6, 7 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій 
редакції:

«6) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) 
щодо річної фінансової звітності та/або звіт щодо огляду 
проміжної фінансової звітності за період, що передує 
даті подання документів до Комісії, який має містити ви-
сновок про те, що емітент не здійснював розміщення ін-
вестиційних сертифікатів;

7) копії річної та/або проміжної фінансової звітності за 
період, що передує даті подання документів до Комісії, 
засвідчені підписами емітента;».

2. Унести до Положення про порядок реєстрації випус-
ку інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та 
інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Дер-

жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 
січня 1998 року № 8 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 виключити.
У зв’язку з цим розділи 3 – 5 вважати відповідно розді-

лами 2 – 4;
2) у пункті 2.1 розділу 2:
абзац п’ятий підпункту «а» викласти в такій редакції:
«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії 

на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;»;

підпункт «и» виключити.
У зв’язку з цим підпункти «і» – «к» вважати відповідно 

підпунктами «и» – «й»; 
абзац третій підпункту «и» викласти в такій редакції:
«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії 

на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної ді-
яльності депозитарної установи;»;

абзац другий підпункту «і» викласти в такій редакції:
«повне найменування і місцезнаходження аудитора 

(аудиторської фірми), для фізичних осіб - прізвище, ім’я, 
по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та 
дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про про-
ходження перевірки системи контролю якості, виданого 
Аудиторською палатою України/інформації про включен-
ня до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяль-
ності, що ведеться відповідно до Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

3) підпункти 5, 6 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій 
редакції:

«5) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) 
щодо річної фінансової звітності та/або звіт щодо огляду 
проміжної фінансової звітності за період, що передує 
даті подання документів до Комісії, який має містити ви-
сновок про те, що емітент не здійснював розміщення ін-
вестиційних сертифікатів;

6) копії річної та/або проміжної фінансової звітності за 
період, що передує даті подання документів до Комісії, 
засвідчені підписами емітента;».

3. Департаменту методології регулювання професійних 
учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. 

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Панченка О.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ра фондового ринку, що відбулося 26 грудня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про погодження внутрішніх правил Державної установи «Агентство з розвитку інфра-
структури фондового ринку України»

Рішення прийнято

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

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

1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання корупції»

Рішення прийнято із 
зауваженнями

2. Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спіль-
ного інвестування

Рішення прийнято
(реєстрація МЮУ)

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

Рішення прийнято

4. Про погодження проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Пере-
ліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи 
в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного 
забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застра-
хованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України і 
адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи 
пенсійного забезпечення»

Рішення прийнято
без зауважень

5. Про реєстрацію змін до правил АТ «Фондова біржа ПФТС» Рішення прийнято
6. Про погодження статуту ПрАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (ідентифіка-

ційний код юридичної особи 20064500)
Рішення прийнято

7. Про погодження набуття прямої істотної участі БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД у професійно-
му учаснику фондового ринку ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» 

Рішення прийнято

8. Про погодження набуття опосередкованої істотної участі Тігіпку Сергію Леонідови-
чу у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» 

Рішення прийнято

9. Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку 
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 21654295)

Рішення прийнято

10. Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку 
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 21654295)

Рішення прийнято

11. Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку 
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 
21654295)

Рішення прийнято

12. Про відмову у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку –депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсій-
них фондів ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (код за ЄДРПОУ 09801546)

Рішення прийнято

13. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «БРОКФІНАНС ГРУП», іденти-
фікаційний код юридичної особи 42365013

Рішення прийнято

14. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613»

Рішення прийнято

15. Про внесення змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2018 рік та плану роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

Рішення прийнято

16. Щодо схвалення таксономії звітності UA XBRL МСФЗ Рішення прийнято
17. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Акціонерного 

товариства «АСВІО БАНК»
Рішення прийнято

18. Щодо реєстрації випуску акцій Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
(без здійснення публічної пропозиції)

Рішення прийнято

19. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Акціонерного 
товариства «Комерційний Індустріальний Банк»

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

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 

«сУМсьКИй ЗАВод НАсосНоГо ТА ЕНЕРГЕТИчНо-
Го МАШИНобУдУВАННЯ «НАсосЕНЕРГоМАШ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05785448
3. Місцезнаходження: 40011, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)70-00-49 (0542)70-00-42
5. Електронна поштова адреса: ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://nempump.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. Текст повідомлення

26.12.18 позачерговi загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобуду-
вання «Насосенергомаш» прийняли рiшення змiнити тип Товариства з 
публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство 
(Протокол вiд 26.12.2018р.).

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 28.12.2018р.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного ма-
шинобудування «Насосенергомаш»

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне 
товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобуду-
вання «Насосенергомаш»

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 Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

28.12.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо "ПЕТРоМИХАйЛIВсьКЕ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00488800
3. Місцезнаходження: 70015, Запорiзька обл., Вiльнянський район, 

село Петро-Михайлiвка, вулиця Миру, 89
4. Міжміський код, телефон та факс: (06143)95572 (06143)95572 
5. Електронна поштова адреса: p-mix@p-mix.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.p-mix.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. Текст повідомлення

29.12.2018 єдиним акцiонером Товариства прийнято рiшення про випла-
ту дивiдендiв. 29.12.2018 Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення 
про визначення 17.01.2019 датою складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв. Виплата дивiдендiв акцiонерам Товариства про-
водиться в наступному порядку: на рахунки, вiдкритi в установах банкiв - на 
пiдставi даних перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв або 
на пiдставi письмових заяв акцiонерiв, направлених на адресу Товариства; 
шляхом видачi готiвки через касу в робочi днi тижня за мiсцезнаходженням 
Товариства у порядку, визначеному виконавчим органом Товариства.Строк 
виплати дивiдендiв з 29.12.2018 по 29.06.2019. Розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв:991680.00 грн., 
розмiр дивiдендiв, що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 
0,04 грн.Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок 
виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

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 Виставкiн Сергiй Олегович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.12.2018
(дата)

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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, ди-
ректора 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 реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), від-
повідно до документів, наданих ПАТ «Цукровий завод 
ім. Цюрупи» (вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попільнян-
ський р-н., Житомирська обл., 13543, код за ЄДРПОУ: 
00372368) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Цукровий завод ім. Цю-
рупи». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Цу-
кровий завод ім. Цюрупи» від 03 листопада 2010 року 
№79/06/1/10, видане 22.06.2011 року Житомирським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№337-дР-с-А від 28 грудня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора 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 реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих ПАТ «Укрелектроапарат» (вул. В. Чор-
новола, 120, м. Хмельницький, 29000, код за ЄДРПОУ: 
00213440) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг  
акцій ПАТ «Укрелектроапарат» — розпорядження 
№ 349-дР-З від 28 грудня 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: 

«02» січня 2019 року.

28.12.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по 

газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ідентифікаційний код 
03365222), що скликані на 10 січня 2019 року

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компа-
нія «Нафтогаз України» як акціонер, який є власником більше 10 відсотків 
простих акцій Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та га-
зифікації «Кіровоградгаз» (далі – ВАТ «Кіровоградгаз», Товариство) пові-
домляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, що скликані на 13:30 годину 10 січня 2019 року за 
адресою: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м.Кропивницький 
(Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006, (кімн. 215, актовий зал), 
включені додаткові питання та проекти рішень:

За пропозицією акціонера ВАТ «Кіровоградгаз» - Національної акці-
онерної компанії «Нафтогаз України», якій належить 53 652 002 штук про-
стих іменних акцій:

1) Десяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:
«Обрати головою наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» Воловика Вла-

дислава Валерійовича.»
2) Чотирнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом 

рішення:
«Обрати головою ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» Мороза Анато-

лія Олександровича.»
3) Проект порядку денного доповнено питанням 20 разом з проектом 

рішення:
20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та 

внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції у зв`язку з приведенням статуту у відповідність з нормами 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне то-
вариство.

Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне това-
риство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «Акціонерне 
товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», скорочене з 

«ВАТ «Кіровоградгаз» на «АТ «Кіровоградгаз».
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в 

новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність з вимогами Зако-
ну України «Про акціонерні товариства» та іншими законодавчими актами.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, упо-
вноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Надати повноваження Голові правління Товариства, або особі, яка ви-
конує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації Стату-
ту Товариства в новій редакції з правом передоручення перереєстрації тре-
тім особам.

За пропозицією акціонера ВАТ «Кіровоградгаз» - Товариства з об-
меженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», 
якому належить 34 636 791 штук простих іменних акцій:

1) Перше питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:
«Обрати лічильну комісію у такому складі: Голова комісії: Губін Андрій 

Борисович
члени комісії - Болбас Юрій Володимирович, Семененко Олена Михай-

лівна.»
2) Третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:
«Обрати: головою загальних зборів Товариства - Боголєпова Дениса Вя-

чеславовича, секретарем загальних зборів Товариства - Лукаш Тетяну 
Олексіївну.»

3) Проект порядку денного доповнено питаннями 21-24 разом з проекта-
ми рішень:

21. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ «Кіровоградгаз» 
за 2004-2017 роки.

Проект рішення: У відповідності до ч. 5 ст.11 Закону України 
«Про управління об`єктами державної власності» постанов Кабінету Мі-

ністрів України від 12.05.2007 р. №702 «Про затвердження Порядку форму-
вання та реалізації дивідендної політики держави», від 22.02.2012 р. №122 
«Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що 
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному 
капіталі яких є корпоративні права держави», від 01.03.2017 р. №120 «Про 
затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спря-
мовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких 
є корпоративні права держави», прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий 
за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках, в 
2011 та 2016 роках, розподілити таким чином:

1) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами фінансово-
господарської діяльності в 2004-2008 роках:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;
- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду 
ВАТ «Кіровоградгаз»;

2) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами фінансово-
господарської діяльності в 2011 році:

- 30% спрямувати на виплату дивідендів;
- 70% спрямувати на поповнення резервного фонду 
ВАТ «Кіровоградгаз»;
3) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами фінансово-

господарської діяльності в 2016 році:
- 50% спрямувати на виплату дивідендів;
- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду 
ВАТ «Кіровоградгаз».
Збитки товариства отримані у 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках покри-

ти з резервного фонду Товариства.
22. Розподіл прибутку ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.
Проект рішення: У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.03.2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відраху-
вання частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських това-
риств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» прибуток 
ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік розподілити таким чином:

-50% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності в 2016 році;

-50% - на поповнення резервного фонду ДП «Центргаз».
23. Окремі доручення Наглядовій раді та Ревізійній комісії Товариства.
Проект рішення: Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії 
ВАТ «Кіровоградгаз» в строк 3 (три) календарних місяці провести ґрунтов-

ний аналіз та встановити причини збиткової фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2017 р. За наслідками проведеного аналізу звернутися до 
відповідних органів державної влади, правоохоронних органів із заявами про 
факти вчинення посадовими та службовими особами ВАТ «Кіровоградгаз» 
діянь, що призвели до збиткової діяльності Товариства в 2017 році, чим було 
завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів.

24. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Від-
ритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), 
оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кірово-
градгаз» від 29 червня 2017 р. у зв’язку з порушенням під час їх проведення 
численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних за-
коном інтересів акціонерів.

Проект рішення: У зв’язку із прийняттям рішення судами України (справа 
№ 912/2837/17) про визнання недійсними рішень позачергових загаль-

них акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз», що були 
проведені 29 червня 2017 р. з порушенням численних норм законодавства 
України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів:

1. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Від-
ритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), 
оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кірово-
градгаз» від 29 червня 2017 р.

2. Зупинити виконання рішень загальних акціонерів Відритого акціонерного 
товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), частині обрання Голови 
та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління 
ВАТ  «Кіровоградгаз» оформлених протоколом загальних зборів акціонерів 
Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кі-
ровоградгаз» від 31 травня 2018 р.

3. Поновити повноваження Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної 
комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз», повноваження 
яких були припиненні згідно з рішеннями позачергових загальних акціонерів 
Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 
03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціо-
нерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 
«Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів ак-

ціонерів.
5. Дострокове припинення повноважень голови та членів правління 

ВАТ  «Кіровоградгаз».
6. Обрання членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».
7. Обрання голови правління ВАТ «Кіровоградгаз».
8. Дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової 

ради ВАТ «Кіровоградгаз».
9. Обрання членів наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
10. Обрання голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз». Встанов-
лення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на під-
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писання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової 
ради ВАТ «Кіровоградгаз».

12. Дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної ко-
місії ВАТ «Кіровоградгаз».

13. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».
14. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою та членами ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз». Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
головою та членами ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».

16. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціо-
нерів ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом затвердження його в новій редакції.

17. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду 
ВАТ  «Кіровоградгаз» шляхом затвердження його в новій редакції.

18. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління ВАТ «Кіро-
воградгаз» шляхом затвердження його в новій редакції.

19. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію 
ВАТ  «Кіровоградгаз» шляхом затвердження його в новій редакції.

20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та 

внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції у зв`язку з приведенням статуту у відповідність з нормами 
Закону України «Про акціонерні товариства».

21. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків 
ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2017 роки.
22. Розподіл прибутку ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.
23. Окремі доручення Наглядовій раді та Ревізійній комісії Товариства.
24. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відрито-

го акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформле-
них протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонер-
ного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 
2017 р. у зв’язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодав-
ства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, 
передбачена чинним законодавством України: http://www.kirgas.com/

Публічне акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія

«Нафтогаз України”

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Проектно-
технологічний інститут «Київоргбуд»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951
1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-

Павленка, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00; 
590-45-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 
o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/ 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів. 
2. Текст повідомлення: Згідно протоколу позачергових загальних 

зборів акціонерів ПАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» 
№ 24 від 26.12.2018 року прийнято рішення: 

- Надати згоду на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного право-
чину, предмет якого становить майно (роботи, послуги) з ринковою вар-
тістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «ПТІ «Київ оргбуд» 
за даними фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2017 рік, а саме 
на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з Товариством з до-
датковою відповідальністю «Страхова Компанія «Проксіма» договору до-
бровільного страхування майна, а саме майнових інтересів ПАТ «ПТІ 
«Київоргбуд», що пов’язані з володінням, користуванням та/або розпо-
рядженням нерухомим майном ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (нежилі примі-
щення (в літ. А), розташовані за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-
Павленка, 4/6; будівля лабораторії випробування матеріалів та засобів 
контролю (літ. Ч), що розташована за адресою: м. Київ, проспект Відрад-
ний, будинок 103; нежитловий будинок (приміщення), що розташований 

за адресою: м. Київ, вул. Донця Михайла, будинок 21-Д; громадський бу-
динок (групи приміщень з № 1 по № 7), що розташований за адресою: 
м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зі страховою сумою по договору у розмірі 
95 120 197,14 грн., із страховою премією 2 720 437,64 грн., із безумовною 
франшизою в розмірі 0,1% від страхової суми та строком дії договору: 
протягом 365 днів з дати надходження страхового платежу (або його час-
тини) на рахунок страховика.

- Надати згоду на укладання та підписання ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з 
Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія 
«Проксіма» будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін/
доповнень/додатків до відповідного договору добровільного страхування 
майна та будь-яких інших документів, укладання та/або підписання яких 
є/буде необхідним в рамках виконання такого договору добровільного 
страхування майна.

- Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» Пустовойт 
Надію Федорівну, а в разі її відсутності (в разі перебування у відрядженні, 
відпустці, а також у випадку тимчасової втрати працездатності) – особу, 
яка тимчасово виконуватиме обов’язки Голови Правління ПАТ «ПТІ 
«Київоргбуд» згідно з розпорядчими документами, визначити на власний 
розсуд у відповідному договорі добровільного страхування майна та 
додаткових угодах/договорах про внесення змін/доповнень/додатків до 
такого договору добровільного страхування майна інші істотні умови 
таких договору, додаткових угод/договорів про внесення змін/доповнень/
додатків, а також укласти і підписати від імені ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з 
Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія 
«Проксіма» відповідний договір добровільного страхування майна, 
додаткові угоди/договори про внесення змін/доповнень/додатків до 
такого договору добровільного страхування майна та будь-які інші 
документи, укладання та/або підписання яких є/буде необхідним в рамках 
виконання такого договору добровільного страхування майна.

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

Голова правління  Пустовойт Надія Федорівна

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«ПРоЕКТНо-ТЕХНоЛоГІчНИй ІНсТИТУТ «КИїВоРГбУд»

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
Аудиторська фірма «Де Візу» 

2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
У зв'язку з закінченням строку повноважень В.о. Генерального директора 

ПрАТ АФ «Де Візу» Загальними зборами акціонерів Іващенко Віктор Петрович 
призначений на посаду Виконуючого обов'язку Генерального директора 
ПрАТ АФ «Де Візу» згідно з рішенням акціонера ПрАТ АФ «Де Візу» від 
26.12.2018 року №26 (відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні 
товариства» рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціо-
нерного товариства). Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Не 
володіє пакетом акцій в статутному капіталі акціонерного товариства. Згоди на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. На посаду призна-
чено строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: 
В.о. Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу», Перший заступник Гене-
рального директора ПрАТ АФ «Де Візу», директор ТОВ «АФ «Де Візу». 

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
27.12.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо АУдИТоРсьКА ФІРМА «дЕ ВІЗУ»
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ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «КАРбо ТА КРIПЛЕННЯ»
ВІдоМосТІ 

про зміну складу посадових осіб емітента
дата вчинення 

дії
Зміни (призначено, звільне-
но, обрано або припинено 

повноваження)

Посада* Прізвище, ім’я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи

Розмір частки в статут-
ному капіталі емітента (у 

відсотках)
1 2 3 4 5 6

27.12.2018 Призначено Керуючий Хацько Володимир Петрович - 0
 За рiшенням Наглядової ради (Протокол № 3-2018 вiд 27.12.2018 р.) Приватного Акцiонерного Товариства «Карбо та Крiплення» прийнято рiшення по-
довжити строк дiї контракту з Керуючим Хацько Володимиром Петровичем (Паспорт ВЕ 692103 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй 
областi 26.02.2002 року) до 31.12.2019 року. Судимостей не має. Акцiями або часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймає посаду Керуючого Приватного Акцiонерного Товариства "Карбо та Крiплення". Змiни вiдбулися у зв’язку з рiшенням Наглядової ради.

27.12.2018 року Загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПРИ-
ВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА «ГоРод-
НЯНсьКИй МАсЛоЗАВод» (далі – Товариство) було прийнято 
рішення про припинення Товариства шляхом його реорганізації – перетво-
рення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Рішення про реорганізацію товариства було прийняте з метою змен-
шення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої 
організаційно-правової форми, як приватне акціонерне товариство, покра-
щення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та 
знач ного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рі-
шень.

Голоси акціонерів під час прийняття рішення про перетворення Товари-
ства розподілились наступним чином:

«ЗА» - 8 634 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, 
зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, 
зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціо-
нерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Товариство буде перетворене в Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Городнянський маслозавод», код ЄДРПОУ 00448025, із статутним 
капіталом, розмір якого на дату його створення буде дорівнювати розміру 
статутного капіталу Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Городнянський маслоза-
вод» буде повним правонаступником активів та зобов’язань Товариства.

Зборами було затверджено наступний порядок та умови обміну акцій 
Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпо-
відальністю, що створюється в результаті перетворення:

1) При реорганізації (перетворенні) Товариства всі його майнові права, 
грошові кошти, зобов’язання та інші обов’язки переходять до його право-
наступника.

2) Акції Товариства конвертуються у частки Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Городнянський маслозавод», що створюється шляхом 
перетворення Товариства, та розподіляються серед його учасників.

3) Кожен з акціонерів Товариства має право отримати частку у статутному 
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Городнянський маслоза-
вод», що створюється шляхом реорганізації (перетворення) Товариства.

4) Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Город-
нянський маслозавод» відбувається із збереженням співвідношення кіль-
кості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

5) Акції Товариства конвертуються в частки Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Городнянський маслозавод» та розподіляються серед 
його учасників з коефіцієнтом 1:1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 
41,99 грн. дорівнює вартості частки в 41,99 грн., тобто розмір частки, яким 
буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Городнянський маслозавод», дорівнюватиме сумарній но-
мінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі То-
вариства. 

6) Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які 
звернулися до Товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм 
акцій.

 Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо «сьоГодНІ МУЛьТІМЕдІА»

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

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

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: 
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціо-

нерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 28.12.2018 року, вирішили: 
Продовжити повноваження Романенка А.П. на посаді Генерального дирек-
тора Товариства до 31.12.2019 року включно. Затвердити умови додатко-
вої угоди до трудового контракту між Товариством і Романенком А.П. Згоди 
на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.

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

Генеральний директор  Романенко А.П.
29.12.2018

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»

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

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

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: 
28.12.2018 року Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонер-

ного товариства «Сьогодні Мультімедіа», (ідентифікаційний код 
24916531, місцезнаходження за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагів-
ська, 152-Б) вирішено: «На підставі пп. 10 п. 15.4. Статуту Товариства, 
надати дозвіл на укладення Товариством Договору про надання полігра-
фічних послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «Україн-
ський Газетний Синдикат», на суму, що не перевищує 50000000 
(п'ятдесят мільйонів) грн. разом з ПДВ. Доручити Генеральному дирек-
тору Товариства підписати Договір про надання поліграфічних послуг з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Український Газетний 
Синдикат». 

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

Генеральний директор  Романенко А.П.
29.12.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«сьоГодНІ МУЛьТІМЕдІА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
сТВо «чЕРКАсьКИй АВТобУс»

2. Код за ЄДРПОУ: 05390419
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, вулиця Рiздвяна, буди-

нок 292
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-43-14, 64-43-14
5. Електронна поштова адреса: 05390419@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bus.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміни до статуту 
приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом 

акціо нерів на придбання акцій цього товариства
ІІ. Текст Повідомлення 

26 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Протокол № 2 від 26.12.2018 року) прий-
нято рiшення про змiну типу товариства з публічного акціонерного товари-
ства на приватне акціонерне товариство і затверджено статуту АТ  «ЧЕР-
КАСЬКИЙ АВТОБУС» в новiй редакцiї.

Змiни до статуту набуватимуть чинностi пiсля державної реєстрацiї ста-
туту в новiй редакцiї.

Змiни стосуються акцiонерiв - власникiв простих iменних акцiй. 
Кiлькiсть акцiонерiв на дату прийняття рiшення 335 осіб.
Опис змін до статуту: переважне право акціонерів на придбання акцій 

Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не 
передбачається. 

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 Раабе Вiталiй Германович 27.12.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕР-
КАСЬКИЙ АВТОБУС»

2. Код за ЄДРПОУ: 05390419
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, вулиця Рiздвяна, буди-

нок 292
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-43-14, 64-43-14
5. Електронна поштова адреса: 05390419@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bus.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-

онерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення 

Дата прийняття рішення: 26.12.2018 року. Найменування уповнова-
женого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: позачергові за-
гальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Протокол № 2 від 26.12.2018 року). Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну осо-
бу, що містяться в ЄДР: 27.12.2018 року. Повне найменування акціонер-
ного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТО-
БУС».

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 Раабе Вiталiй Германович 27.12.2018

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «чЕРКАсьКИй АВТобУс»

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 
"Державне акцiонерне товариство 
"Чорноморнафтогаз"

2. Код за ЄДРПОУ 00153117
3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, оф. 

505
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(044)537-05-56 

5. Електронна поштова 
адреса

chornomor@emitent.net.ua

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

http://00153117.smida.gov.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя 

«Нафтогаз України» (далi - Компанiя) є одноосiбним акцiонером 
Акцiонерного товариства «Державне акцiонерне товариство «Чорномор-
нафтогаз» (далi - Товариство).

Вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повнова-
ження загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Згiдно з пунктом 10.2.52 статуту Товариства до виключної компетенцiї 
загальних зборiв належить прийняття рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення 
такого правочину.

Вiдповiдно до пiдпунктiв 10.2.56 та 10.2.57 статуту Товариства до ви-
ключної компетенцiї загальних зборiв належить прийняття рiшення про 
вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними 
зборами фiнансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорiвнює 
або перевищує 10 000 000 гривень (десять мiльйонiв гривень) або 
еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, розрахований за курсом 
Нацiонального банку України станом на 31 грудня року, що передує року 
вчинення вiдповiдного правочину та прийняття рiшення про укладення, 
змiну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим 
загальними зборами фiнансовим планом (бюджетом), на суму, що дорiвнює 
або перевищує 1 000 000 гривень (один мiльйон гривень) або еквiвалент 
цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, розрахований за курсом Нацiонального 
банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення 
вiдповiдного правочину.

Загальними зборами Товариства було прийнято Рiшення акцiонера 
Товариства № 61 вiд 26.12.2018, яким надано згоду на вчинення знач-
них правочинів з укладання додаткових угод до договорів позики мiж 
Компанiєю та Товариством вiд 13.08.2009 №14/768/09, вiд 05.05.2010 
№14/365/10, вiд 18.03.2011 №14/628/11, вiд 25.02.2011 №14/383/11, вiд 
18.03.2011 №14/629/11, вiд 22.06.2011 №14/1228/14, вiд 03.11.2011 
№1225, вiд 26.08.2009 № 4/1-426, вiд 18.04.2012 № 14/3042/12, якими 
передбачено продовження строкiв позовної давностi, що застосовують-
ся до вимог про стягнення основної заборгованостi, штрафу, пенi, 
вiдсоткiв рiчних, iнфляцiйних нарахувань за прострочення виконання 
зобов’язань до 10 рокiв. Зобов'язано Генерального директора Товари-
ства або особу, яка виконує його обов’язки, забезпечити укладення до-
даткової угоди.

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
В.о.Генерального директора _________

(підпис)
Кондратов Андрiй Вiкторович

М.П. 28.12.2018

АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо “дЕРжАВНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
“чоРНоМоРНАФТоГАЗ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №250, 29 грудня 2018 р. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

АТ «ХЕРсоНобЛЕНЕРГо»
 28.12.2018 року

Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Херсонобл-
енерго»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05396638
Місцезнаходження емітента: Пестеля, 5, м. Херсон, Суворовський, 

Україна, 73000
Міжміський код, телефон та факс емітента /0552/ 48-03-19, 22-61-73
Електронна поштова адреса емітента kanc@co.ksoe.com.ua
Веб-сайт емітента www.ksoe.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації -
Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про утворен-

ня, припинення його філій, представництв
28 грудня 2018 року Наглядовою радою АТ «Херсонобленерго» (Про-

токол від 28.12.2018р.), прийнято рішення про реорганізацію Новокахов-
ського району енергозбуту і електричних мереж Акціонерного товариства 
«Херсонобленерго» шляхом розділення його на Новокаховські розподільні 
електричні мережі Акціонерного товариства «Херсонобленерго» та Ново-
каховське міжрайонне відділення комерційного обліку Акціонерного това-
риства «Херсонобленерго» (створення нової філії).

Філія створена у зв’язку із виробничою необхідністю.
Повне найменування та місцезнаходження філії:
Новокаховське міжрайонне відділення комерційного обліку Акціонерно-

го товариства « Херсонобленерго », Херсонська область, місто Нова Ка-
ховка, вулиця Горького, будинок № 1А.

Основними функціями структурного підрозділу є: 
- Щомісячне достовірне формування в повному обсязі проданий спо-

живачам товар (електроенергію);
- Проведення роботи по удосконаленню обліку електроенергії, що від-

пускається споживачам, впровадженню автоматизованих систем обліку;
- Нарахування пені та інших фінансових санкцій (інфляційні, річні відсот-

ки) встановленні чинним законодавством України та відповідними догово-
рами за несвоєчасне перерахування грошових коштів. Вживає заходів, 
передбачених чинним законодавством щодо ліквідації заборгованості спо-
живачів;

- Ведення обліку потужності електроустановок споживачів, контролю-
вання максимального активного навантаження споживачів у години макси-
мальних навантажень;

- Проведення вимірів активних і реактивних навантажень споживачів, за 
результатами яких встановлюється розмір лімітів потужності електроенер-
гії;

- Проведення підготовки матеріалів для укладання договорів зі спожи-
вачами;

- Забезпечення виконання планів споживання потужності та електро-
енергії, виходячи із затверджених та доведених планів АТ «Херсонобле-
нерго»;

- Організовування роботи по ліквідації безоблікового споживання елек-
троенергії;

- Контролювання стану розрахункових приладів обліку та правильність 
їх роботи;

- Здійснення підготовки матеріалів про порушення законодавства в 
сфері електроенергетики для направлення їх до прокуратури, адміністра-
тивного, господарського суду та судів загальної юрисдикції;

- Забезпечення належним чином оформлення матеріалів, що стосують-
ся споживачів юридичних осіб (в т. ч. ФОП) з наступною, своєчасною (не 
пізніше місяця з моменту виникнення предмету спору) їх передачею до де-
партаменту юридичного АТ «Херсонобленерго» для здійснення останньої 
відповідної претензійно-позовної роботи;

- Виконання заходів щодо дотримання встановлених режимів електро-
споживання споживачами;

- Розглядання претензій споживачів з питань електропостачання та ви-
користання електроенергії відповідно до ПРЕЕ та КСР;

- Забезпечення 100 % збіру коштів за спожиту електроенергію на під-
ставі показників приладів обліку або розрахунків згідно умов договору або 
діючих методик;

- Контролювання своєчасного надходження коштів за відпущену елек-
троенергію по рахунках та вживає заходів щодо ліквідації споживачами за-
боргованості;

- Проведення щомісячного аналізу комерційної складової втрат елек-
тричної енергії;

- Розроблення заходів щодо зниження технологічних втрат електро-
енергії на її транспортування в електричних мережах. Аналізування над-
ходження електроенергії в мережі і відпуск електроенергії споживачам. Ви-
явлення та усунення випадків несанкціонованого споживання 
електроенергії споживачами;

- Контролювання дотримання споживачами встановлених договірних 
величин електроспоживання і навантажень;

- Здійснення відключення неплатників відповідно до вимог нормативних 
документів;

- Проведення від імені Товариства позовної роботу зі споживачами 
електроенергії;

- Контролювання виконання працівниками трудової та виробничої дис-
ципліни, вимог правил та інструкцій з охорони праці (ОП), пожежної безпе-
ки (ПБ), виробничої санітарії;

- Забезпечення дотримання штатної дисципліни;
- Укладання договорів та угод від імені Товариства, згідно з довіреністю 

виданої головою правління АТ »Херсонобленерго»;
- В особі начальника Новокаховського МВЕ:
- Здійснення контролю за економним використанням матеріальних, ро-

бочих і фінансових ресурсів;
- забезпечення повного та своєчасного документування усіх господар-

ських операцій; своєчасне здавання до центральної бухгалтерії первинних 
бухгалтерських документів, зведених регістрів та інших документів по пе-
реліку і в терміни, передбачені затвердженим Товариством графіком доку-
ментообігу.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації, що міститься в повідомленні.

Голова правління   сафронов Ігор Миколайович
(найменування посади)  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М. П. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ХАРКІВобЛЕНЕРГо», 

код ЄдРПоУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12, 
факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна 
або 

послуг, 
що є 

предме-
том 

правочи-
ну 

(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента 
за 

даними 
останньої 

річної 
фінансо-

вої 
звітності 
(тис. грн)

співвідношен-
ня ринкової 

вартості майна 
або послуг, що 
є предметом 

правочину, до 
вартості активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-
вої звітності (у 

відсотках)

Адреса 
сторінки 
власного 

веб-сайту, на 
якій розміще-
ний протокол 

загальних 
зборів акціоне-
рів/засідання 

наглядової 
ради, на яких/

якому прийняте 
рішення 

1 2 3 4 5 6
1 27.12.2018 141.84 5570320 0.00255 http://www.

oblenergo.
kharkov.ua

Зміст інформації:
27.12.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ "Харкiвобленерго" 
(протокол №20/2018) зважаючи на те, що ТП-486 не експлуатується 
Товариством у зв’язку з побудовою нової пiдстанцiї, прийняте 
рiшення про надання Товариству згоди на вчинення значного 
правочину з вiдчуження нерухомого майна, а саме будiвлi ТП-486, 
яка знаходиться за адресою: вул. Новгородська, 46, м. Харкiв (iнв. 
№ 600636/01) та ринкова вартiсть якої, вiдповiдно до звiту про 
незалежну оцiнку вартостi об’єкта нерухомого майна, виконаного 
ТОВ «Пiвнiчно-схiдна консалтингова група», становить 141 840 грн з 
ПДВ за умови внесення змiн до фiнансового плану Товариства на 
2018 рiк. Вiдповiдно до пiдпункту 20.1.1 статуту АТ 
«Харкiвобленерго», незалежно вiд вартостi до значних 
правочинiв вiднесенi, серед iншого, правочини, предметом 
яких є вiдчуження товариством нерухомого майна, та/або
майнових прав на нього та/або внаслiдок яких може вiдбутися 
зменшення вартостi такого майна, що належить товариству або 
перебуває в його користуваннi. На засiданнi Наглядової ради були 
присутнi 6 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має 
кворум. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "За" -5, 
"Проти" - 1, "Утрималися" – 0.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
В.о. генерального директора В.В. Скопенко 
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо "КИїВсТАР" 
Код за ЄДРПОУ: 21673832 Місцезна-
ходження: 03113, м. Київ, вул.дегтя-
рівська, буд.53 Міжміський код та те-
лефон емітента: (044) 209 00 70

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

28.12.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

https://kyivstar.ua/ru/about/about/
partners/issuers

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПоВІдоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо «МоРсьКИй РЕГІсТР сУдНоПЛАВ-
сТВА В УКРАїНІ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01125560
3. Місцезнаходження: 65014, місто Одеса, вулиця Польська, будинок 20
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 797-26-22, (048) 786-02-35
5. Електронна поштова адреса: odessa@rs-class.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.rs-class.org
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Посадова особа Директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МОРСЬКИЙ РЕГIСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНI» Панiот Олек-
сандр Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) – припинено повноваження 31.01.2019 року; частка у 
статутному капiталi емітента, належна особі – 0%; на посаді особа перебу-
вала з 01.02.2014 р. по 31.01.2019 р.; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення – 
єдиний (одноосiбний) акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МОРСЬКИЙ РЕГIСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНI», причина прий-
няття цього рiшення: закiнчення строку дiї контракту; пiдстави: припинено 
повноваження вiдповiдно до рiшення прийнятого єдиним (одноосiбний) 
акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОРСЬКИЙ 
РЕГIСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНI» 26 грудня 2018 року.

Посадова особа Директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МОРСЬКИЙ РЕГIСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНI» Панiот Олек-
сандр Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) – обрана (призначена) на посаду з 01.02.2019 року; частка 
у статутному капiталi емiтента, належна особi – 0,000%; посади якi 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ПрАТ «МОРСЬКИЙ 
РЕГIСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНI», з 01.02.2014 р. по 31.01.2019 р; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
на який призначено особу: строком на п’ять років (з 01 лютого 2019 р. по 
31 сiчня 2024 р. включно). Орган, що прийняв рiшення про призначення - 
єдиний (одноосiбний) акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МОРСЬКИЙ РЕГIСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНI»; причина 
прийняття рiшення: закiнчення строку дiї попередньго контракту; пiдстави: 
обрано на посаду вiдповiдно до рiшення прийнятого єдиним (одноосiбний) 
акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОРСЬКИЙ 
РЕГIСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНI» 26 грудня 2018 року.

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: 
Директор ______ 

(підпис)
Паніот Олександр Олександрович 

27.12.2018

{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017, № 243 
від 19.04.2018}

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 АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо 
"МИКоЛАїВобЛЕНЕРГо"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

23399393

3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадян-
ська, 40

4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.energy.mk.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту Товариства до виключної компетенцiї 

Наглядової ради належить прийняття рiшення про надання згоди на вчинен-
ня значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 
правочину випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства неза-
лежно вiд вартостi значними правочинами є списання основних засобiв, що 
мають залишкову вартiсть. Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Мико-
лаївобленерго» вiд 26.12.2018 (Протокол № 32) надано попередню згоду на 
вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством протягом 
року з моменту прийняття цього рiшення Наглядової ради, граничною сукуп-
ною вартiстю до 0,1 % вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2017, а саме: здiйснювати списання основних засобiв, що мають 
залишкову вартiсть, за умови виконання однiєї в нижченаведених умов:

- списання основних засобiв здiйснюється для цiлей виконання робiт, 
передбачених Iнвестицiйною програмою, в частинi виконання робiт з 
будiвництва, модернiзацiї та реконструкцiї електричних мереж та облад-
нання, затвердженою згiдно з вимогами законодавства України, а залиш-
кова вартiсть об’єкту основного засобу (в обсязi, в якому вiн перебував в 
облiку станом на 31.12.2017) не перевищує 25 000,00 гривень;

- списання основних засобiв здiйснюється для цiлей, пов’язаних з ви-
конанням аварiйних ремонтiв, такi основнi засоби є непридатними для по-
дальшого використання за цiльовим призначенням згiдно з рiшенням 
iнвентаризацiйної комiсiї та не пiдлягають ремонту, а залишкова вартiсть 
об’єкту основного засобу (в обсязi, в якому вiн перебував в облiку станом 
на 31.12.2017) не перевищує 25 000,00 гривень;

- списанню пiдлягає автотранспорт до 2000 року випуску, що має за-
лишкову вартiсть не бiльше 25 000,00 гривень за одиницю транспортного 
засобу.

При цьому, умовою надання цiєї попередньої згоди є виконання всiх 
нижченаведених вимог:

- отриманi вузли, деталi, матерiали та агрегати розiбраного та демон-
тованого обладнання, придатнi для ремонту iншого обладнання чи для 
подальшого використання, а також матерiали, отриманi в результатi спи-
сання майна, оприбутковуються з вiдображенням на рахунках бухгалтер-
ського облiку запасiв;

- отриманi в результатi списання майна основнi засоби оприбуткову-
ються з вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку основних 
засобiв;

- отриманi непридатнi для використання вузли, деталi, матерiали та 
агрегати оприбутковуються як вторинна сировина. Реалiзацiя вторинної 
сировини можлива лише з використанням системи «ProZorro. Продажi».

Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 1164.06 тис. грн. 
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартiсть 
правочинiв, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 0,1%. На засiданнi Наглядової ради, при прийняттi 
зазначеного рiшення присутнi 7 з 7 членiв Наглядової ради. Вiдповiдно до 
п. 17.11.5. Статуту Товариства засiдання Наглядової ради є правомочним, 
якщо в ньому бере участь бiльше половини членiв вiд загального складу 
Наглядової ради, кворум для прийняття рiшень наявний. «За» прийняття 
рiшення проголосували - 7 осiб, «Проти» - 0 осiб.

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 О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

27.12.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації 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 

"Миколаївобленерго"
2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

23399393

3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Грома-
дянська, 40

4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 
53-91-14

5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.energy.mk.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до ви-

ключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до ст. 75 
Закону України «Про акцiонернi товариства» встановлено, що рiчна 
фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства пiдлягає 
обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором (аудиторською фiрмою). 
Вiдповiдно до п. 17.3.(21) Статуту АТ «Миколаївобленерго» визначе-
но, що до виключної компетенцiї Наглядової ради належить питання 
обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення 
аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого 
(минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметь-
ся з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру 

оплати його (її) послуг. Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Ми-
колаївобленерго» вiд 26.12.2018 ( Протокол № 32) cхвалено вчинення 
значного правочину у розумiннi статтi 72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», а саме: обрати аудиторську фiрму ТОВ «ПКФ 
УКРАЇНА» аудитором Товариства для проведення аудиту фiнансової 
звiтностi Товариства станом на 31.12.2018, погодити умови, визначенi 
проектом договору, що укладатиметься з цим аудитором, встановив-
ши розмiр оплати його послуг – 600 тис. грн з ПДВ, за умови його вчи-
нення та виконання з наслiдками, передбаченими статтею 72 Закону 
України «Про акцiонернi товариства».

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину ста-
новить 600 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
0.0515%. 

На засiданнi Наглядової ради, при прийняттi зазначеного рiшення 
присутнi 7 з 7 членiв Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.11.5. Стату-
ту Товариства засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньо-
му бере участь бiльше половини членiв вiд загального складу Нагля-
дової ради, кворум для прийняття рiшень наявний. «За» прийняття 
рiшення проголосували - 7 осiб, «Проти» - 0 осiб. Адреса сторiнки 
власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол засiдання Наглядо-
вої ради, на якому прийняте рiшення:

ht tps: / /www.energy.mk.ua/ fm/data/akc ioner /KabAkcioner /
protokolnagladovarada/17-18/protokol32-26122018.pdf

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 О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

27.12.2018
(дата)

АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо “МИКоЛАїВобЛЕНЕРГо”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Аудиторська фірма «Де Візу» 
2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
На позачергових Загальних зборах акціонерів, які було проведено в 

порядку, передбаченому ст.49 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», було прийнято рішення про попереднє схвалення значних пра-

вочинів та надано Виконуючому обов'язки Генерального директора 
ПрАТ АФ «Де Візу» Іващенку Віктору Петровичу повноваження на 
укладення значних правочинів ПрАТ АФ «Де Візу» з придбання та від-
чуження засобів виробництва, іншого майна Товариства, значних пра-
вочинів з виконання робіт та надання послуг, значних кредитних дого-
ворів та договорів позики, значних правочинів із забезпечення 
виконання зобов'язань, значних правочинів щодо передання майна в 
оренду, безоплатне користування та інших значних господарських та 
цивільно-правових правочинів із граничною сукупною вартістю не 
більше як 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень протягом року з 
дати прийняття такого рішення.

Рішення Загальних зборів акціонерів прийнято акціонером Бойко О.В., 
що володіє 100% акцій товариства, кількість голосуючих акцій - 6000, 
голосування «за» рішення - 100% та оформлено у вигляді Рішення 
акціонера ПрАТ «АФ «Де Візу» №26 від 26.12.2018 року.

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
27.12.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
АУдИТоРсьКА ФІРМА «дЕ ВІЗУ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо «ЛьВIВсьКИй ЛоКоМоТИВоРЕ-
МоНТНИй ЗАВод» 2. Код за ЄДРПОУ 00740599 3. Місцезнахо-
дження 79018, Львiв, Залiзнична 1а 4. Міжміський код, телефон та факс 
0322378404  5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.lvivlrz.com 7. Вид особливої інформації Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЛЛРЗ» Рогулича М.М., 

з 26.12.2018 року на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням 
вiд 12.12.2018 року.

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

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

2. Найменування посади Ярема роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.12.2018
(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

Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

14360920

3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, будинок 9/2
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(044)201-16-61 (044)201-17-80

5. Електронна поштова 
адреса

bank@pravex.kiev.ua

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

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/
rozkrittya-informaciyi

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

знач них правочинiв: 20.12.2018 року; 
предмет правочину: про встановлення кредитного лiмiту;
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства: 554 080 тис.грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 5 224 746 тис. грн;
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,604917%;

загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» - 
100% та «проти» - 0%

прийняття рiшення, якщо рiшення приймається наглядовою радою i 
така наглядова рада правоможна приймати такi рiшення (зазначається, 
якщо рiшення приймається наглядовою радою): рiшення прийнято.

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 Кириченко Т.О.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

20.12.2018
(дата)

АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо “ПРАВЕКс бАНК”

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00131512
3. Місцезнаходження 43023 м. Луцьк вул. Єршова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)283500 (0332)787519
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.volyn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://energy.volyn.ua/activity/specialinfo.
php

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень директора з комерційних 
питань – члена дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» Іванова дмитра 
олександровича прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 
27.12.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прото-
колу № 27.12/2018 заочного голосування (опитування) Наглядової ради 
ПрАТ «Волиньобленерго від 27.12.2018 р.

Посадова особа Іванов Дмитро Олександрович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Директора 
з комерційних питань - члена Дирекції, припинила повноваження 
28.12.2018 р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00002%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 8 місяців.
Іншої особи на посаду Директора з комерційних питань - члена Дирекції 

замість особи, повноваження якої припинено, не обрано. 
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2.
Генеральний директор Мартинюк А.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

28.12.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ВоЛИНьобЛЕНЕРГо»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ко-
мерційний Індустріальний Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cib.com.ua/ru/about/finance/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою Акціонерного товариства «Комерційний Індустрі-

альний Банк» 22.12.2018 року прийнято рішення щодо зміни складу поса-
дових осіб, а саме:

Припинити повноваження 26.12.2018 Погребної Світлани Григорівни 
(паспорт СО766971, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 

11.10.2001р.)на посаді Головного бухгалтера АТ «КІБ» за її згодою, в зв’язку 
із переведенням на іншу посаду. Часткою у статутному капіталі товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебувала на посаді 1 рік.

Призначити з 26.12.2018 р. Головним бухгалтером Акціонерного това-
риства «Комерційний Індустріальний Банк Денисенко Світлану Миколаївну 
(паспорт СН 193822, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві 
23.05.1996р.). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Останні п'ять 
років обіймала наступні посади:

червень 2013 р. - травень 2015 р. – Заступник Головного бухгалтера, 
Головний бухгалтер ПАТ «Енергобанк»;

серпень 2015 р. - листопад 2015 р. – Начальник відділу методології 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК»;

листопад 2015 р. - по теперішній час – Начальник Управління бухгал-
терського обліку, Директор Департаменту бухгалтерського обліку та звіт-
ності АТ «КІБ».

Посадова особа призначена на посаду безстроково. 
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Голова Правління  Путінцева Т.В.
26.12.2018

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «КоМЕРЦІйНИй ІНдУсТРІАЛьНИй бАНК»
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ЗАТВЕРджЕНо
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 16 листопада 2018 року
ЗМІНИ до ПРосПЕКТУ ЕМІсІї
інвестиційних сертифікатів

ІНТЕРВАЛьНоГо дИВЕРсИФІКоВАНоГо 
ПАйоВоГо ІНВЕсТИЦІйНоГо ФоНдУ 

«КІНТо-НАРодНИй»
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 

ТоВАРИсТВА «КІНТо»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада

Володіння часткою 
в статутному 

капіталі Компанії 
(%)

пряме
опосе-

редкова-
не

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

41,74321 0,00000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній 
контроль

2,88783 0,00000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий 
директор (Член 

Правління)

0,20252 0,00000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник 
Виконавчого 
директора

(Член Правління)

0,02700 0,00000

Кологойда Олександра 
В’ячеславівна 

Директор юридичного 
департаменту (Член 

Правління)

0,00000 0,00000

Жила Яна Едуардівна Юрисконсульт відділу 
інвестиційних фондів 

(Член Правління)

0,00000 0,03285

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,01013 0,00000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин 
Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,00005 0,00000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,09229 0,00000

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради 0,00000 0,33244

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради 0,67012 0,00000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,04444 0,00000

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0,00000 3,50192

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1,58641 0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
2. Розділ В. Текст Регламенту Фонду (3. Порядок визначення 

вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестицій-
них сертифікатів)

2.1. Перше речення пункту 3.1. викласти у наступній редакції:
Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визна-

ченому Положенням про порядок визначення вартості чистих ак-
тивів інститутів спільного інвестування, затвердженим Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 липня 
2013 року № 1336 (далі – «Положення») та згідно з наказом про 
облікову політику Компанії, який не суперечить чинному законо-
давству. 

2.2. Розділ В. Текст Регламенту Фонду (5. Порядок та строки 
викупу інвестиційних сертифікатів Компанією)

2.3. Доповнити пункт 5.2. реченням:

У разі, якщо Заявку на викуп подає Агент, така заявка подається 
безпосередньо Компанії.

2.4. Пункт 5.6. викласти в наступній редакції:
5.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом 

семи робочих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів Фон-
ду на користь Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів 
Фонду шляхом виплати коштів з каси Агента або здійснення бан-
ківського переказу на рахунок Учасника. При цьому, у разі здій-
снення розрахунків шляхом виплати коштів з каси Агента або здій-
снення банківського переказу коштів на рахунок Учасника, що 
відкритий в ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», з суми до виплати утриму-
ється комісія банку за видачу готівки або за здійснення вказаного 
переказу відповідно.

2.5. Пункт 5.7. викласти в наступній редакції:
5.7. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.6 строку 

не звернеться для отримання належних йому грошових коштів, 
або у разі неможливості здійснення розрахунків з Учасником вна-
слідок закриття банківського рахунку чи надання невірної інфор-
мації, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, встановленому 
чинним законодавством, передаються в депозит нотаріальної кон-
тори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріусом 
Учаснику.

3. Розділ Г. дані про проголошену емісію інвестиційних серти-
фікатів Фонду

3.1. В пункті 10.1. слова «цінних паперів» замінити словами «ін-
вестиційних сертифікатів».

3.2. Доповнити пункт 10.1. реченням:
10.1. У разі, якщо Заявку на придбання подає Агент, така заявка 

подається безпосередньо Компанії.
3.3. Розділ Г. дані про проголошену емісію інвестиційних сер-

тифікатів Фонду доповнити пунктом 18 наступного змісту:
18. Оформлення договорів на придбання або на викуп інвестицій-

них сертифікатів Фонду, а також подання Заявок на придбання та Зая-
вок на викуп може здійснюватись з використанням електронного циф-
рового підпису.

4. Розділ д. Відомості про торговця цінними паперами
4.1. Абзаци 4-5 викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на прова-

дження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 
11/09/2015р.;

- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності – рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 
11/09/2015р.

5. Розділ Е. Відомості про зберігача
5.1. Абзаци 4-5 викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на прова-

дження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування – рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку №1872 від 17/09/2013р.;

- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№1872 від 17/09/2013р.

6. Розділ Є. Відомості про аудиторську фірму
6.1. Пункти 4-5 викласти в наступній редакції:
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та ауди-

торів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, 
дата видачі 30/03/2001р.;

5. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане 
Аудиторською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.

Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________
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ЗАТВЕРджЕНо
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 16 листопада 2018 року
ЗМІНИ до ПРосПЕКТУ ЕМІсІї
інвестиційних сертифікатів

ЗАКРИТоГо сПЕЦІАЛІЗоВАНоГо ПАйоВоГо 
ІНВЕсТИЦІйНоГо ФоНдУ бАНКІВсьКИХ 

МЕТАЛІВ «КІНТо-ГоЛд»
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА 

«КІНТо»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада

Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

41,74321 0,00000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2,88783 0,00000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0,20252 0,00000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора

(Член Правління)

0,02700 0,00000

Кологойда Олександра 
В’ячеславівна 

Директор юридичного 
департаменту (Член 

Правління)

0,00000 0,00000

Жила Яна Едуардівна Юрисконсульт відділу 
інвестиційних фондів 

(Член Правління)

0,00000 0,03285

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,01013 0,00000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,00005 0,00000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,09229 0,00000

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради 0,00000 0,33244

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0,67012 0,00000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,04444 0,00000

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0,00000 3,50192

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1,58641 0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
2. Розділ б. Характеристика пайового інвестиційного фонду
2.1. Пункт 5 викласти у наступній редакції:
5. Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального об-

сягу активів ІСІ розпорядженням НКЦПФР №0253-СІ від 20 січня 2015 
року.

3. Розділ В. Текст Регламенту Фонду (5. Порядок та строки викупу 
інвестиційних сертифікатів Компанією)

3.1. Пункт 5.3. доповнити словами «про досягнення».
3.2. Пункт 5.5. викласти в наступній редакції:
5.5. Заявка на викуп подається Учасником Агенту. У разі, якщо Заявку 

на викуп подає Агент, така заявка подається безпосередньо Компанії.
3.3. Пункт 5.8. викласти в наступній редакції:
5.8. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються не пізніше  

15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів 
Фонду на користь Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду 
шляхом виплати коштів з каси Агента або здійснення банківського переказу 
на рахунок Учасника. При цьому, у разі здійснення розрахунків шляхом ви-
плати коштів з каси Агента або здійснення банківського переказу коштів на 
рахунок Учасника, що відкритий в ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», з суми до ви-
плати утримується комісія банку за видачу готівки або за здійснення вказа-
ного переказу відповідно.

3.4. Пункт 5.9.викласти в наступній редакції:
5.9. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.8 строку не звер-

неться для отримання належних йому грошових коштів, або у разі немож-
ливості здійснення розрахунків з Учасником внаслідок закриття банківсько-
го рахунку чи надання невірної інформації, такі кошти за рахунок Учасника 

у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит 
нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі но-
таріусом Учаснику.

4. Розділ Г. дані про проголошену емісію інвестиційних сертифіка-
тів Фонду

4.1. Пункт 12.1. викласти в наступній редакції:
12.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Аген-

тами, перелік яких зазначений у Розділі Є цього Проспекту, а також Компа-
нією у випадках, передбачених цим проспектом емісії.

4.2. Пункт 12.2. доповнити реченням:
У разі, якщо Заявку на придбання подає Агент, така заявка подається 

безпосередньо Компанії.
5. Розділ д. Відомості про зберігача
5.1. Абзаци 4-5 викласти у наступній редакції:
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 
17/09/2013р.;

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.

6. Розділ Е. Відомості про аудиторську фірму
6.1. Пункти 4-5 викласти в наступній редакції:
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата 
видачі 30/03/2001р.;

5. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Ауди-
торською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.

7. Викласти Розділ Є. в наступній редакції:
Розділ Є. Відомості про торговців цінними паперами
1. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють роз-

міщення (андеррайтинг) та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду
1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КІНТО, Лтд»;
– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860;
– місцезнаходження – 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного,  

буд. 25-Б;
– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.;

– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.

2. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють ви-
куп та продаж раніше викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду:

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КІНТО, Лтд»;

– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860;
– місцезнаходження – 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного,  

буд. 25-Б;
– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.

2. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мережа фондових магазинів Плюс»;

– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21626465;
– місцезнаходження – 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного,  

буд. 25-Б;
– місцезнаходження Миколаївської філії – 54001, м. Миколаїв, вул. Де-

кабристів, 1а;
– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №858 від 02/10/2012р.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо "дАКоР ВЕсТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03118357
3. Місцезнаходження: 35600, Рiвненська обл., мiсто Дубно, ВУЛИЦЯ 

ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 184
4. Міжміський код, телефон та факс: 38 03656 33184 38 03656 3 33 32
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dakorwest.com/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до наказу Директора ПрАТ «ДАКОР ВЕСТ» №11-К вiд 
27.12.2018 року, прийнято рiшення звiльнити 27.12.2018 року з посади Го-

ловного бухгалтера Вовкотруба Iвана Богдановича, за згодою сторiн, згiдно 
п.1 ст. 36 КЗпП України, на пiдставi заяви Вовкотруба I.Б. Згоди на опри-
людення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посадi Головного бухгалтера перебував з 23.01.2018р.

Вiдповiдно до наказу Директора ПрАТ «ДАКОР ВЕСТ» №12-К вiд 
27.12.2018 року, прийнято рiшення призначити Коваль Юлiю Олегiвну на 
посаду Головного бухгалтера з 28.12.2018р. Строк, на який призначено 
(обрано) особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних данних. Останнi 5 рокiв займала наступнi 
посади: бухгалтер ТОВ «Захiдна агровиробнича компанiя».

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади СОБЧУК ВIТАЛIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

27.12.2018
(дата)

ЗАТВЕРджЕНо
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 16 листопада 2018 року
ЗМІНИ до ПРосПЕКТУ ЕМІсІї
інвестиційних сертифікатів

ІНТЕРВАЛьНоГо дИВЕРсИФІКоВАНоГо ПАйоВо-
Го ІНВЕсТИЦІйНоГо ФоНдУ «досТАТоК»

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА «КІНТо»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада

Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій Михайло-
вич

Президент (Голова 
Правління)

41,74321 0,00000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2,88783 0,00000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0,20252 0,00000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора

(Член Правління)

0,02700 0,00000

Кологойда Олександра 
В’ячеславівна 

Директор юридичного 
департаменту (Член 

Правління)

0,00000 0,00000

Жила Яна Едуардівна Юрисконсульт відділу 
інвестиційних фондів 

(Член Правління)

0,00000 0,03285

Бенедик Ольга Миколаївна Головний бухгалтер 0,01013 0,00000
Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,00005 0,00000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,09229 0,00000

Шинкевич Юрій Петрович Член Наглядової ради 0,00000 0,33244
Яковенко Ігор Валентино-
вич

Член Наглядової ради 0,67012 0,00000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,04444 0,00000

Шуран Оксана Несторів-
на

Член Ревізійної комісії 0,00000 3,50192

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1,58641 0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
2. Розділ д. Відомості про зберігача
2.1. Пункти 4-5 викласти у наступній редакції:
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження про-

фесійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме ді-
яльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.;

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.

3. Розділ Е. Відомості про аудиторську фірму
3.1. Пункти 4-5 викласти в наступній редакції:
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата 
видачі 30/03/2001р.;

5. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Ауди-
торською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комерційний 

Індустріальний Банк»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди 
на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення 
22 грудня 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Ко-

мерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину, а саме:

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 93 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності – 
687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності - 13.53%.

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» - 5, 
«проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного пра-
вочину статутом не передбаченi.

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

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

2. Голова Правління  Путінцева Т.В.
26.12.2018

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «КоМЕРЦІйНИй ІНдУсТРІАЛьНИй бАНК»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комерційний 

Індустріальний Банк»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди 
на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення 
26 грудня 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Ко-

мерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину, а саме:

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 110 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності – 
687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності - 16.00%.

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» - 5, 
«проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного пра-
вочину статутом не передбаченi.

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

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

2. Голова Правління  Путінцева Т.В.
27.12.2018

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «КоМЕРЦІйНИй ІНдУсТРІАЛьНИй бАНК»

 Повідомлення 
про проведення позачергових загальних 

зборів.
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ВИРобНИчо-

КоМЕРЦІйНА ФІРМА «ЮГсТРой», місцезнаходження: 65031, 
Одеська область, місто Одеса, вул. Миколи Боровського,33 пові-
домляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться  
08 лютого 2019 року о 13.00 за адресою місцезнаходження това-
риства: м. одеса, вул.Миколи боровського,33, адмінбудівля, 
конференцзала. Реєстрація акціонерів або їх представників почи-
нається о 12.15 та закінчується о 12.55 Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24 годину 
04 лютого 2019 року. 

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження порядку про-

ведення зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування.
4. Внесення змін до статуту шляхом затвердження нової редакції 

статуту. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження на підпи-
сання статуту та його реєстрацію.

5. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http:// www.ugts.pat.ua. Після отримання повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ко-
ристуватися правами, наданими відповідно до вимог статей 36,38 
Закону України «Про акціонерні товариства». Від дати надіслання 
повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнахо-

дженням товариства ( адмінбудівля, кімната 34) у робочі дні з 8.00 до 
15.00, а в день проведення зборів – також у місці проведення зборів. 
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами Чабаненко О.О, телефон (048)7283077. Акціонер до 
початку зборів має право отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту та порядку денного, 
отримані товариством до дати проведення зборів. Товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту. 
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, 
вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства-не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиція подається за 
адресою місцезнаходження товариства у письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до про-
екту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Для участі у зборах акціонер повинен надати паспорт ( документ, що 
ідентифікує особу), а представник акціонера паспорт та 
довіреність,засвідчену відповідно до чинного законодавства, на пра-
во участі та голосування на зборах. Якщо довіреність містить зав-
дання щодо голосування, представник зобов’язаний голосувати так, 
як містить завдання, в іншому випадку представник голосує на свій 
розсуд. Акціонер має право призначити свого представника або де-
кількох представників постійно або на певний строк та в будь-який 
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконав-
чий орган, або відкликати та взяти участь у зборах особисто. Пові-
домлення може здійснюватися засобами електронного зв’язку відпо-
відно до законодавства про електронний документообіг. На 21.12.2018 
року загальна кількість простих іменних акцій 292794, голосуючих ак-
цій 258181.

Наглядова рада.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ВИРобНИчо-КоМЕРЦІйНА ФІРМА «ЮГсТРой»

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 АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
сТВо "ХЕРсоНсьКА ТЕ-
ПЛоЕЛЕКТРоЦЕНТРАЛь"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00131771

3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Бериславське 
шосе,1

4. Міжміський код, телефон та факс 0552-36-61-30 0552-35-24-42
5. Електронна поштова адреса data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

data@tec.kherson.ua 

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

II. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися вiдповiдно до наказу АТ «Херсонська ТЕЦ» № 443-к вiд 

26.12.2018 р., згiдно якого посадову особу – Лоскутова Олексiя Володими-
ровича (не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено упов-
новаженим з антикорупцiйної дiяльностi АТ «Херсонська ТЕЦ». Непогаше-
ної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 
Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 10.04.2018 р. – 
26.12.2018 р. – юрисконсульт юридичного вiддiлу АТ «Херсонська ТЕЦ»; 
02.11.2015 р. – 30.03.2018 р. – асистент кафедри Вищого навчального за-
кладу «Нацiональна Академiя Управлiння».

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади Судак Вiктор Iванович
Тимчасово виконуючий обов'язки 
генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
28.12.2018

(дата)
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ЗВІТ
про результати розміщення облігацій 

внутрішньої місцевої позики 

ІВАНо-ФРАНКІВсьКої МІсьКої РАдИ серії В
Івано-Франківська міська рада (33644700), Україна, 76004, 

м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
(найменування емітента, місцезнаходження)

Реєстраційний № 03 /1-I- 2018 – Т
Дата реєстрації – 30 серпня 2018 року

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих 
позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)
13 вересня 2018 року
2. Дати закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих 
позик:
запланована (згідно з рішенням 
про розміщення облігацій 
внутрішніх місцевих позик та 
проспектом емісії облігацій 
внутрішніх місцевих 
позик)

28 вересня 2018 року

фактична 28 вересня 2018 року
3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщен-
ня (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій внутрішніх 
місцевих позик та проспектом 
емісії облігацій внутрішніх 
місцевих позик)

10 000
(десять тисяч) штук

фактично розміщених 10 000
(десять тисяч) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх 
місцевих позик:
які пропонувалися для розміщен-
ня (згідно з тимчасовим свідо-
цтвом про реєстрацію випуску 
облігацій внутрішніх місцевих 
позик), грн.

100 000 000,00 грн.
(сто мільйонів гривень)

фактично розміщених, грн. 100 000 000,00 грн.
(сто мільйонів гривень)

Від емітента:
Міський голова 

(посада)
___________ 

(підпис)
Марцінків Р.Р.

(прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.

Від андеррайтера*:
Перший заступник 
Голови Правління 

(посада)
___________ 

(підпис)
Кравець А.М.

(прізвище, ім'я, 
по батькові)

М. П.
Від фондової біржі, 
через яку 
здійснено публічне 
розміщення 
облігацій**:

Голова Правління 
(посада)

___________ 
(підпис)

Лупій Б.Г. 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
М. П.

Від Депозитарію 
Національного 
банку України:
Старший менеджер 
управління депози-
тарної діяльності 

(посада) ___________ 
(підпис)

Бурба Т.М.
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
М. П.

__________ 
* За наявності. 
** У разі публічного розміщення облігацій.

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій 

внутрішньої місцевої позики 

ІВАНо-ФРАНКІВсьКої МІсьКої РАдИ серії С
Івано-Франківська міська рада (33644700), Україна, 76004, 

м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
(найменування емітента, місцезнаходження)

Реєстраційний № 04 /1-I- 2018 – Т
Дата реєстрації – 30 серпня 2018 року

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих 
позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)
13 вересня 2018 року
2. Дати закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих 
позик:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій внутрішніх 
місцевих позик та проспектом емісії 
облігацій внутрішніх місцевих 
позик)

28 вересня 2018 року

фактична 28 вересня 2018 року
3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій внутрішніх місцевих позик 
та проспектом емісії облігацій 
внутрішніх місцевих 
позик)

10 000
(десять тисяч) штук

фактично розміщених 10 000
(десять тисяч) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх 
місцевих позик:
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій внутрішніх місцевих 
позик), грн.

100 000 000,00 грн.
(сто мільйонів гривень)

фактично розміщених, грн. 100 000 000,00 грн.
(сто мільйонів 

гривень)
Від емітента:

Міський голова 
(посада)

___________ 
(підпис)

Марцінків Р.Р.
(прізвище, ім'я, по 

батькові)
М. П.

Від андеррайтера*:
Перший заступник 
Голови Правління 

(посада)
___________ 

(підпис)
Кравець А.М.

(прізвище, ім'я, по 
батькові)

М. П.
Від фондової біржі, через 
яку здійснено публічне 
розміщення 
облігацій**:

Голова Правління 
(посада)

___________ 
(підпис)

Лупій Б.Г. 
(прізвище, ім'я, по 

батькові)
М. П.

Від Депозитарію 
Національного 
банку України:

Старший менеджер 
управління депозитарної 

діяльності 
(посада)

___________ 
(підпис)

Бурба Т.М.
(прізвище, ім'я, по 

батькові)
М. П.

__________ 
* За наявності. 
** У разі публічного розміщення облігацій.
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ЗВІТ
про результати розміщення облігацій 

внутрішньої місцевої позики 
ІВАНо-ФРАНКІВсьКої МІсьКої РАдИ серії D

Івано-Франківська міська рада (33644700), Україна, 76004, 
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21

(найменування емітента, місцезнаходження)
Реєстраційний № 05 /1-I- 2018 – Т
Дата реєстрації – 30 серпня 2018 року

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих 
позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)
13 вересня 2018 року
2. Дати закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих 
позик:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій внутрішніх 
місцевих позик та проспектом емісії 
облігацій внутрішніх місцевих 
позик)

28 вересня 2018 року

фактична 28 вересня 2018 року
3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій внутрішніх місцевих позик 
та проспектом емісії облігацій 
внутрішніх місцевих 
позик)

10 000
(десять тисяч) штук

фактично розміщених 10 000
(десять тисяч) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх 
місцевих позик:
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій внутрішніх місцевих позик), 
грн.

100 000 000,00 грн.
(сто мільйонів гривень)

фактично розміщених, грн. 100 000 000,00 грн.
(сто мільйонів гривень)

Від емітента:
Міський голова 

(посада)
___________ 

(підпис)
Марцінків Р.Р.

(прізвище, ім'я, по 
батькові)

М. П.
Від андеррайтера*:

Перший заступник 
Голови Правління 

(посада)
___________ 

(підпис)
Кравець А.М.

(прізвище, ім'я, по 
батькові)

М. П.
Від фондової біржі, 
через яку 
здійснено публічне 
розміщення 
облігацій**:

Голова Правління 
(посада)

___________ 
(підпис)

Лупій Б.Г. 
(прізвище, ім'я, по 

батькові)
М. П.

Від Депозитарію 
Національного 
банку України:

Старший менеджер 
управління депозитарної 

діяльності 
(посада)

___________ 
(підпис)

Бурба Т.М.
(прізвище, ім'я, по 

батькові)
М. П.

__________ 
* За наявності. 
** У разі публічного розміщення облігацій.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
сТВо "МИКоЛАїВобЛ-
ЕНЕРГо"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

23399393

3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадян-
ська, 40

4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@energy.mk.ua

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

www.energy.mk.ua

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

II. Текст повідомлення
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» отри-

мано 27.12.2018 повiдомлення про набуття ПРИВАТНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» голосуючих 
акцiй АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», в результатi чого пакет акцiй став 
бiльшим пороговому значенню у розмiрi понад 5% голосуючих акцiй.

Вiдповiдно до отриманого повiдомлення встановлено:
1) пiдсумковий пакет набутих голосуючих акцiй - 14 267 260 штук, 

що становить 8,9935% вiд статутного капiталу АТ «МИКОЛАЇВОБЛ-
ЕНЕРГО»;

2) вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпора-
тивними правами юридичної особи, через яких особа, здiйснює роз-
порядження акцiями - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РIВНЕОБЛЕНЕРГО» здiйснює пряме володiння акцiями АТ «МИКО-
ЛАЇВОБЛЕНЕРГО»;

3) дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - 
14.12.2018;

4) найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належить 
голосуючi акцiї, розмiр пакета якої стає бiльшим пороговому значен-
ню - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», 
iдентифiкацiйний код юридичної особи 05424874.

Iнформацiя про набуття голосуючих акцiй понад пороговi значен-
ня стала вiдома ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«РIВНЕОБЛЕНЕРГО» 14.12.2018 iз виписки про операцiї з цiнними 
паперами за перiод з 14.12.2018 по 14.12.2018, складеною депози-
тарною установою ТОВ «Енергетична реєстрацiйна компанiя» 
14.12.2018, вiдповiдно до якої: початковий залишок володiння Това-
риством акцiями АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» - 3 782 920 штук (що 
становить 2,3846% вiд статутного капiталу), придбано акцiй -  
10 484 340 штук, кiнцевий залишок акцiй - 14 267 260 штук. Iз перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного 
товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 13.04.2018, загальна 
кiлькiсть акцiй АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» - 158 640 000 шт., голо-
суючих - 157 810 743 шт. Вiдсоток пiдсумкового пакету придбаних То-
вариством голосуючих акцiй АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» до загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй становить 9,0407%, вiдсоток 
початкового залишку володiння акцiями (3782920 шт.) до загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» становить: 
2,3971%.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
28.12.2018

(дата)
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ЗАТВЕРджЕНо
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 16 листопада 2018 року
ЗМІНИ до ПРосПЕКТУ ЕМІсІї
інвестиційних сертифікатів

Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«КІНТо-Казначейський» Приватного акціонерного товариства 

«КІНТо»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада

Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій Михайло-
вич

Президент (Голова 
Правління)

41,74321 0,00000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній 
контроль

2,88783 0,00000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий 
директор (Член 

Правління)

0,20252 0,00000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник 
Виконавчого 
директора

(Член Правління)

0,02700 0,00000

Кологойда Олександра 
В’ячеславівна 

Директор 
юридичного 

департаменту (Член 
Правління)

0,00000 0,00000

Жила Яна Едуардівна Юрисконсульт 
відділу інвестиційних 

фондів (Член 
Правління)

0,00000 0,03285

Бенедик Ольга Микола-
ївна

Головний бухгалтер 0,01013 0,00000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин 
Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,00005 0,00000

Лукасевич 
Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,09229 0,00000

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради 0,00000 0,33244

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради 0,67012 0,00000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,04444 0,00000

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії 0,00000 3,50192

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1,58641 0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
2. Розділ В. Текст Регламенту Фонду (5. Порядок та строки викупу 

Компанією інвестиційних сертифікатів Фонду)
2.1. Доповнити пункт 5.2. реченням:
У разі, якщо Заявку на викуп подає Агент, така заявка подається безпо-

середньо Компанії.
2.2. Пункт 5.6. викласти в наступній редакції:
5.6. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються протягом семи ро-

бочих днів з дня переказу інвестиційних сертифікатів Фонду на користь 
Компанії як емітента інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом виплати 
коштів з каси Агента або здійснення банківського переказу на рахунок 
Учасника. При цьому, у разі здійснення розрахунків шляхом виплати кош-
тів з каси Агента або здійснення банківського переказу коштів на рахунок 
Учасника, що відкритий в ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», з суми до виплати 
утримується комісія банку за видачу готівки або за здійснення вказаного 
переказу відповідно.

2.3. Пункт 5.7. викласти в наступній редакції:
5.7. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.6 строку не звер-

неться для отримання належних йому грошових коштів, або у разі немож-

ливості здійснення розрахунків з Учасником внаслідок закриття банків-
ського рахунку чи надання невірної інформації, такі кошти за рахунок 
Учасника у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються 
в депозит нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної 
передачі нотаріусом Учаснику.

3. Розділ Г. дані про проголошену емісію інвестиційних сертифіка-
тів Фонду

3.1. Пункт 10.1. викласти в наступній редакції:
10.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Аген-

тами, перелік яких зазначений у Розділі Є цього Проспекту, а також Компа-
нією у випадках, передбачених цим проспектом емісії.

3.2. Доповнити пункт 10.2. реченням:
У разі, якщо Заявку на придбання подає Агент, така заявка подається 

безпосередньо Компанії.
3.3. Перше речення пункту 12 викласти в наступній редакції:
Адреси місць розміщення та продажу раніше викуплених інвестиційних 

сертифікатів Фонду.
4. Розділ д. Відомості про зберігача
4.1. Пункти 4-5 викласти у наступній редакції:
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 
від 17/09/2013р.;

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 
17/09/2013р.

5. Розділ Е. «Відомості про аудиторську фірму»
5.1. Пункти 4-5 викласти в наступній редакції:
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата 
видачі 30/03/2001р.;

5. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Ауди-
торською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.

6. Викласти Розділ Є. в наступній редакції:
Розділ Є. Відомості про торговців цінними паперами
1. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють роз-

міщення (андеррайтинг) та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду
1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КІНТО, Лтд»;
– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860;
– місцезнаходження – 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного,  

буд. 25-Б;
– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.;

– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.

2. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Універ Капітал»;

– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;
– місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.59, 

офіс 102;
– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №487 від 21/04/2016р.; 

– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №487 від 21/04/2016р.

2. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють ви-
куп та продаж раніше викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду:

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мережа фондових магазинів Плюс»;

– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21626465;
– місцезнаходження – 04070, місто Київ, вул. Петра Сагайдачного, 

буд.  25-Б;
– місцезнаходження Миколаївської філії – 54001, м. Миколаїв, вул. Де-

кабристів, 1а;
– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

ВІдКРИТИй дИВЕРсИФІКоВАНИй ПАйоВИй ІНВЕсТИЦІйНИй ФоНд
«КІНТо-КАЗНАчЕйсьКИй» ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА «КІНТо»
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професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №858 від 02/10/2012р.

2. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МАКСИМУМ-КАПІТАЛ»;

– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35501976;
– місцезнаходження – 79049, м. Львів, вул. Сахарова, буд.42;
– Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку №58 від 31/01/2013р.
Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

ЗАТВЕРджЕНо
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 16 листопада 2018 року
ЗМІНИ до ПРосПЕКТУ ЕМІсІї
інвестиційних сертифікатів

ВІдКРИТоГо дИВЕРсИФІКоВАНоГо 
ПАйоВоГо ІНВЕсТИЦІйНоГо ФоНдУ 

«КІНТо-КЛАсИчНИй»
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 

ТоВАРИсТВА «КІНТо»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада

Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій Михайло-
вич

Президент (Голова 
Правління)

41,74321 0,00000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2,88783 0,00000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0,20252 0,00000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора

(Член Правління)

0,02700 0,00000

Кологойда Олександра 
В’ячеславівна 

Директор юридичного 
департаменту (Член 

Правління)

0,00000 0,00000

Жила Яна Едуардівна Юрисконсульт відділу 
інвестиційних фондів 

(Член Правління)

0,00000 0,03285

Бенедик Ольга Миколаїв-
на

Головний бухгалтер 0,01013 0,00000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,00005 0,00000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,09229 0,00000

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради 0,00000 0,33244

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0,67012 0,00000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,04444 0,00000

Шуран Оксана Несторів-
на

Член Ревізійної комісії 0,00000 3,50192

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1,58641 0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
2. Розділ В. Текст Регламенту Фонду (5. Порядок та строки викупу 

інвестиційних сертифікатів Компанією)
2.1. Доповнити пункт 5.2. реченням:
У разі, якщо Заявку на викуп подає Агент, така заявка подається безпо-

середньо Компанії.
2.2. Пункт 5.5. викласти в наступній редакції:
5.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним уклада-

ється договір на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду. Грошові розра-
хунки з Учасником здійснюються протягом семи робочих днів з дня пере-
казу інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії як емітента 

інвестиційних сертифікатів Фонду шляхом виплати коштів з каси Агента 
або здійснення банківського переказу на рахунок Учасника. При цьому, у 
разі здійснення розрахунків шляхом виплати коштів з каси Агента або бан-
ківського переказу коштів на рахунок Учасника, що відкритий в ПАТ «ПІРЕУС 
БАНК МКБ», з суми до виплати утримується комісія банку за видачу готівки 
або за здійснення вказаного переказу відповідно.

2.3. Включити пункт 5.6. змінивши відповідну нумерацію наступних 
пунктів.

5.6. У разі, якщо Учасник протягом зазначеного у п.5.5 строку не звер-
неться для отримання належних йому грошових коштів, або у разі немож-
ливості здійснення розрахунків з Учасником внаслідок закриття банківсько-
го рахунку чи надання невірної інформації, такі кошти за рахунок Учасника 
у порядку, встановленому чинним законодавством, передаються в депозит 
нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі но-
таріусом Учаснику.

2.4. Пункт 5.6. вважати пунктом 5.7., пункт 5.7. вважати пунктом 5.8.
3. Розділ Г. дані про проголошену емісію інвестиційних сертифіка-

тів Фонду
3.1. Пункт 11.1. викласти в наступній редакції:
11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Аген-

тами, а також Компанією у випадках, передбачених цим проспектом емісії.
3.2. Доповнити пункт 11.2. реченням:
У разі, якщо Заявку на придбання подає Агент, така заявка подається 

безпосередньо Компанії.
3.3. Доповнити пунктом 17:
17. Оформлення договорів на придбання або на викуп інвестиційних 

сертифікатів Фонду, а також подання Заявок на придбання та Заявок на 
викуп може здійснюватись з використанням електронного цифрового під-
пису.

4. Розділ д. Відомості про торговців цінними паперами
4.1. Абзац 4 викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.

5. Розділ Е. Відомості про зберігача
5.1. Абзаци 4-5 викласти у наступній редакції:
- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 
17/09/2013р.;

- Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17/09/2013р.

6. Розділ Є. Відомості про аудиторську фірму
6.1. Пункти 4-5 викласти в наступній редакції:
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, дата 
видачі 30/03/2001р.;

5. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Ауди-
торською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Луга»
2. Код за ЄДРПОУ: 05468096
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Михайлівська, 24/11-13В
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 22518, 03342 20809
5. Електронна поштова адреса: vvluga@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05468096.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 

особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: Гаркот Ігор Богданович

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме відчуження

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 70,68%, після 9,98%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 26.12.2018 та 27.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: Ксєніч Костянтин Михайлович

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,71%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 26.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 
31571133

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,71%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 26.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 
37202211

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,71%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 26.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН»

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-

говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 
41627464

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,99%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 27.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ТОВ «ЛЕАН-ГРУП»

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 
41267730

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,71%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 27.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ПрАТ «МАРШАЛ7»

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 
31812657

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,71%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 27.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ТОВ «ТК ВІННЕР»

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 
41499567

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,71%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 27.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ТОВ «КОРНІС»

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 
39891021

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,71%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 27.12.2018

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 
особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ЛУГА»
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пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета 
акцій: ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН»

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з 
торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвід-
чення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридич-
ної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) ак-
цій: 38912548

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) 
вона відбувалась: пряме набуття

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-

чих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумко-
вий пакет голосуючих акцій): до 0%, після 6,71%

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявнос-
ті): 27.12.2018

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

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

2. директор  Гаркот І.б.
28.12.2018

ЗАТВЕРджЕНо
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 16 листопада 2018 року
ЗМІНИ до ПРосПЕКТУ ЕМІсІї
інвестиційних сертифікатів

ВІдКРИТоГо сПЕЦІАЛІЗоВАНоГо 
ПАйоВоГо ІНВЕсТИЦІйНоГо ФоНдУ 

АКЦІй «КІНТо-ЕКВІТІ»
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 

ТоВАРИсТВА «КІНТо»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада

Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій Михайло-
вич

Президент (Голова 
Правління)

41,74321 0,00000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2,88783 0,00000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0,20252 0,00000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора

(Член Правління)

0,02700 0,00000

Кологойда Олександра 
В’ячеславівна 

Директор юридичного 
департаменту (Член 

Правління)

0,00000 0,00000

Жила Яна Едуардівна Юрисконсульт відділу 
інвестиційних фондів 

(Член Правління)

0,00000 0,03285

Бенедик Ольга Миколаїв-
на

Головний бухгалтер 0,01013 0,00000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,00005 0,00000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,09229 0,00000

Шинкевич Юрій Петрович Член Наглядової ради 0,00000 0,33244
Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0,67012 0,00000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,04444 0,00000

Шуран Оксана Несторів-
на

Член Ревізійної комісії 0,00000 3,50192

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1,58641 0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
2. Розділ б. Характеристика пайового інвестиційного фонду
2.1. Пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд 

до ЄДРІСІ – 26 жовтня 2018 року №1312-2, дата внесення відомостей про 
Фонд до ЄДРІСІ – 12 березня 2009 року.

3. Розділ Г. дані про проголошену емісію інвестиційних сертифіка-
тів

3.1. Доповнити розділ пунктом 17:
17. Оформлення договорів на придбання або на викуп інвестиційних 

сертифікатів Фонду, а також подання Заявок на придбання та Заявок на 
викуп може здійснюватись з використанням електронного цифрового під-
пису.

4. Розділ Є. Відомості про торговців цінними паперами
4.1. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють 

розміщення (андеррайтинг) інвестиційних сертифікатів Фонду виклас-
ти в наступній редакції:

Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють розмі-
щення (андеррайтинг) та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду:

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КІНТО, Лтд»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860;
місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 

25-Б;
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р;

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11/09/2015р.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

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 АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИсТВо 
"ПРоКРЕдИТ бАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 21677333
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, просп. 

Перемоги, 107-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590 1000 (044) 590 1001
5. Електронна поштова адреса ukr.info@procredit-group.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.procreditbank.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу III Положення 

Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв банку вiд 26.12.2018 

Наглядову раду банку переобрано на новий трирiчний термiн вiд дати 
прийняття рiшення, у наступному складi: д-р Клаус-Петер Цайтiнгер, Рай-
нер Петер Оттенштайн (незалежний директор), Борислав Костадiнов, 
Вольфганг Бертельсмайер (незалежний директор) i д-р Клаус Глаубiтт (не-
залежний директор).

Акцiями емiтента жоден з членiв новообраного складу Наглядової ради 
не володiє, будь-якi судимостi, в тому числi непогашенi, за корисливi та 
посадовi злочини у всiх членiв ради вiдсутнi. 

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 Пономаренко Вiктор Вiкторович
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.12.2018

(дата)
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ЗАТВЕРджЕНо
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»

Протокол від 16 листопада 2018 року
ЗМІНИ до ПРосПЕКТУ ЕМІсІї
інвестиційних сертифікатів

ЗАКРИТоГо НЕдИВЕРсИФІКоВАНоГо 
ПАйоВоГо ІНВЕсТИЦІйНоГо ФоНдУ

«ІНдЕКс УКРАїНсьКої бІРжІ» 
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 

ТоВАРИсТВА «КІНТо»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада

Володіння часткою 
в статутному 

капіталі Компанії 
(%)

пряме
опосе-

редкова-
не

Оксаніч Сергій Михай-
лович

Президент (Голова 
Правління)

41,74321 0,00000

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 

внутрішній контроль

2,88783 0,00000

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0,20252 0,00000

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчо-
го директора

(Член Правління)

0,02700 0,00000

Кологойда Олександра 
В’ячеславівна 

Директор юридичного 
департаменту (Член 

Правління)

0,00000 0,00000

Жила Яна Едуардівна Юрисконсульт відділу 
інвестиційних фондів 

(Член Правління)

0,00000 0,03285

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,01013 0,00000

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0,00005 0,00000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2,09229 0,00000

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради 0,00000 0,33244

Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0,67012 0,00000

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1,04444 0,00000

Шуран Оксана Несторів-
на

Член Ревізійної комісії 0,00000 3,50192

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1,58641 0,00000

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
2. Розділ В. Текст Регламенту Фонду (5. Порядок та строки ви-

купу Компанією інвестиційних сертифікатів Фонду)
2.1. Доповнити пункт 5.3. реченням:
При цьому, у разі здійснення розрахунків шляхом банківського пере-

казу коштів на рахунок Учасника, що відкритий в ПАТ «ПІРЕУС БАНК 
МКБ», з суми до виплати утримується комісія банку за видачу готівки 
або за здійснення вказаного переказу відповідно.

2.2. Пункт 5.6.8 викласти в наступній редакції:
5.6.8. Розрахунки по інвестиційних сертифікатах Фонду здійснюють-

ся не пізніше 8 (восьми) робочих днів з дня зарахування інвестиційних 
сертифікатів Фонду на рахунок Компанії. У разі неможливості здійснен-
ня розрахунків з Учасником внаслідок закриття банківського рахунку чи 
надання невірної інформації, такі кошти за рахунок Учасника у порядку, 
встановленому чинним законодавством, передаються в депозит нотарі-
альної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі нотаріу-
сом Учаснику.

3. Розділ Г. дані про проголошену емісію інвестиційних сертифі-
катів Фонду

3.1. Пункт 11.1. викласти в наступній редакції:
11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 

Агентами, а також Компанією у випадках, передбачених цим проспектом 
емісії.

3.2. Доповнити пункт 11.3. реченням:
У разі, якщо Заявку на придбання подає Агент, така заявка подається 

безпосередньо Компанії.
4. Розділ д. Відомості про зберігача
4.1. Пункти 4-5 викласти у наступній редакції:
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на проваджен-

ня професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяль-
ності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвес-
тування – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку №1872 від 17/09/2013р.;

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 
17/09/2013р.

5. Розділ Е. Відомості про аудиторську фірму
5.1. Пункти 4-5 викласти в наступній редакції:
4. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та ауди-

торів, видане Аудиторською палатою України – реєстраційний №1610, 
дата видачі 30/03/2001р.;

5. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Ау-
диторською палатою України – № 0748 від 25/01/2018р.

6. Викласти Розділ Є в наступній редакції:
Розділ Є. Відомості про торговців цінними паперами
1. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють 

розміщення (андеррайтинг) та викуп інвестиційних сертифікатів 
Фонду

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КІНТО, Лтд»;

- код за ЄДРПОУ – 19263860;
- місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 

25-Б;
- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме андеррайтинг: 1441 від 11/09/2015р.;

- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме брокерської діяльності: 1441 від 11/09/2015р.

2. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють 
викуп та продаж раніше викуплених інвестиційних сертифікатів 
Фонду:

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КІНТО, Лтд»;

- код за ЄДРПОУ – 19263860;
- місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачно-

го,  25-Б;
- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме андеррайтинг: 1441 від 11/09/2015р.;

- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме брокерської діяльності: 1441 від 11/09/2015р.

2. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Мережа фондових магазинів Плюс»;

- код за ЄДРПОУ – 21626465;
- місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачно-

го,  25-Б;
- місцезнаходження Миколаївської філії – 54001, м. Миколаїв, 

вул. Декабристів, 1а;
- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме брокерської діяльності – рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку №858 від 02/10/2012р.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна _______________
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИсТВо "доНбАсЕНЕРГо"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

23343582

3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

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

7. Вид особливої інформації Відомості про факти включення/виключен-
ня цінних паперів до біржового реєстру 
фондової біржі

II. Текст повідомлення
АТ «Українська бiржа» (ЄДРПОУ 36184092) листом вiд 28.12.2018 

№5854/01/18 повiдомила, що рiшенням Котирувальної комiсiї №2025 вiд 
28.12.2018 акцiї простi iменнi ПАТ «Донбасенерго» з 03.01.2019 виключено 
з бiржового реєстру та переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери 
Бiржового списку на пiдставi п.16.2 Правил торгiвлi АТ «Українська бiржа». 

Переведено в категорiю позалiстингових цiнних паперiв Бiржового списку 
АТ «Українська бiржа» 100% простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго» у 
кiлькостi 23 644 301 шт., загальною номiнальною вартiстю 236 443 010,00 грн. 
(номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 10,00 грн.). 

Випуск простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго» було зареєстровано 
26.07.2010, про що свiдчить Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 
№164/05/1/10 видане 17.06.2011 Донецьким територiальним управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (код цiнних паперiв 
(ISIN): UA4000080675). 

З 03.01.2019 будуть вiдсутнi цiннi папери ПАТ «Донбасенерго», якi про-
довжують перебувати у бiржовому реєстрi АТ «Українська бiржа». 

Простi iменнi акцiї ПАТ «Донбасенерго» надають їх власникам однаковi 
права, а саме: 

- отримувати частину прибутку Товариства у виглядi дивiдендiв; 
- брати участь в управлiннi Товариством; 
- отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або 

вартостi частини майна Товариства;
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; 
- вносити пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку ден-

ного Загальних зборiв Товариства, а також щодо нових кандидатiв до скла-
ду органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного 
складу кожного з органiв; 

- знайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з пи-
тань порядку денного Загальних зборiв Товариства;

- вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства; 
- iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створення, 

дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. 
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
Генеральний директор Бондаренко Едуард Миколайович 28.12.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
сТВо «АГРоПРосПЕРІс бАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 35590956
3. Місцезнаходження вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ,  

Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 93 97
5. Електронна поштова адреса vkutova@ap-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.ap-bank.com/information_
for_publication.html

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

2. Текст повідомлення 
Рішенням єдиного акціонера Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед (єдиний 

акціонер та власник 100% статутного капіталу Банку) № 5 від 27.12.2018 
року прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 
щодо отримання Банком синтетичного кредиту у гривні.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину скла-
дає суму еквіваленту 5 000 000 Євро у гривні за курсом НБУ на дату отри-
мання кредиту та орієнтовно складає на 28.12.2018: 156 177, 65 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
станом на 01.01.2018 р. складає 580 393 тис. грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
26,91 %.

3. Підпис 
Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність 
згідно з законодавством.

Голова Правління АТ «АП БАНК» _______
(підпис) 

С.А. Щепанський
(ініціали та прізвище)

М. П. 28.12.2018 року
(дата) 

ПоВІдоМЛЕННЯ ПРо ПРоВЕдЕННЯ ПоЗАчЕРГоВИХ 
ЗАГАЛьНИХ ЗбоРІВ АКЦІоНЕРІВ 

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «бУдМЕ-
ХАНІЗАЦІЯ» код за ЄДРПОУ: 04012767 (надалі – Товариство), місцезна-
ходження: Україна, 01042, м. Київ, Бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27, 
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 18 січня 2019 року о 09 годині 00 хвилин, за адресою: Украї-
на, м. Київ, провулок деревообробний, буд. 3, кімната № 3. 

Реєстрація акціонерів ( їх уповноважених представників) буде здійснюва-
тись за місцем проведення загальних зборів акціонерів 18 січня 2019 року, час 
початку реєстрації - 08 год. 00 хв., час закінчення реєстрації – 08 год. 45 хв. 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів Товариства визначено 14 січня 2019 
року (складається станом на 24 годину).

ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо (перелік питань):
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.  2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів ак-
ціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-
гальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку та способу засвідчен-
ня бюлетенів для голосування на загальних зборах. 4. Затвердження звіту 
ліквідаційної комісії. 5.Затвердження ліквідаційного балансу.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: http:budmech.
informs.net.ua

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись осо-

бисто за адресою: 01042, М. Київ, Бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27 
за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні, ро-
бочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день 
проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначе-
ними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до 
початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з 
документами є Голова ліквідаційної комісії Собченко Костянтин Анатолійо-
вич, телефон для довідок: (067) 236-46-89 

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерне товариство» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Про-
позиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому ак-
цій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Будмеханіза-
ція» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його осо-
бу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на 
право участі і голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити зав-
дання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 
зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно прого-
лосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Голова ліквідаційної комісії ПАТ «будмеханізація» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження 
4. Міжміський код та телефон, 
факс 
5. Електронна поштова адреса 
6. Повідомлення розміщено на 
сторінці 
7. Вид особливої інформації

Приватне акціонерне товариство 
«ЕУРОПА.УА СЕРВІС»
37965227
79049, м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А;

тел. 032-232-88-05; факс 032-232-88-25;
dmytro.pashchenko@europa-ua.com

www.europa-ua.com
Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб

ІІ. Текст повідомлення
1. Загальнi збори акцiонерiв Товариства Протоколом № 2/2018 вiд 

28.12.2018 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Марата 
Невретдiнова. Часткою в статутному капiталi становить 1 акцiя, що 
складає0,000006127 % розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа перебувала на 
посадi з 29.04.2016 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рішення про одночасне обрання нових членів Наглядової ради не ухва-
лювалось у зв’язку з ухваленням рішення про Ліквідацію та обранням лікві-
даційної комісії (ліквідатора) Товариства, до якої переходять повноважен-
ня Наглядової ради та Виконавчого органу.

2. Загальнi збори акцiонерiв Товариства Протоколом № 2/2018 вiд 
28.04.2018 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Еви 
Лiпiнської. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа перебувала на 
посадi з 29.04.2016 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рішення про одночасне обрання нових членів Наглядової ради не ухва-
лювалось у зв’язку з ухваленням рішення про Ліквідацію та обранням лікві-
даційної комісії (ліквідатора) Товариства, до якої переходять повноважен-
ня Наглядової ради та Виконавчого органу.

3. Загальнi збори акцiонерiв Товариства Протоколом № 2/2018 вiд 
28.12.2018 р. припинено повноваження Голови правління Пащенка Дмитра 
Олександровича. Звільнено згодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів 
про працю України) (Наказ 01-К від 28.12.2018 р.) Часткою в статутному 
капiталi не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини особа не має. Особа перебувала на посадi з 09.01.2015 р. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про одночасне обрання нових членів Виконавчого органу не 
ухвалювалось у зв’язку з ухваленням рішення про Ліквідацію та обранням 
ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, до якої переходять повнова-
ження Наглядової ради та Виконавчого органу.

4. Загальнi збори акцiонерiв Товариства Протоколом № 2/2018 вiд 
28.12.2018 р. припинено повноваження Члена правління Редіної Надії Пе-
трівни. Часткою в статутному капiталi не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа перебувала на 
посадi з 14.07.2014 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рішення про одночасне обрання нових членів Виконавчого органу не 
ухвалювалось у зв’язку з ухваленням рішення про Ліквідацію та обранням 
ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, до якої переходять повнова-
ження Наглядової ради та Виконавчого органу.

5. 28.12.2018 р. звільнено за згодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 Кодексу за-
конів про працю України) Головного бухгалтера Товариства Редіну Надію 
Петрівну (Наказ 02-К від 28.12.2018 р.). Часткою в статутному капiталi не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не 
має. Особа перебувала на посадi з 19.12.2011 р. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Замість звільненої особи нікого не призначено у зв’язку з ухваленням 
рішення про Ліквідацію та обранням ліквідаційної комісії (ліквідатора) Това-
риства, до якої переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого 
органу.

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

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

Голова Правління Пащенко д.о.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ЕУРоПА.УА сЕРВІс»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1.Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження 
4. Міжміський код та телефон, 
факс 
5. Електронна поштова адреса 
6. Повідомлення розміщено на 
сторінці 
7. Вид особливої інформації

Приватне акціонерне товариство 
«ЕУРОПА.УА»
37965211
79049, м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А;

тел. 032-232-88-05; факс 032-232-88-25;
dmytro.pashchenko@europa-ua.com

www.europa-ua.com
Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб

ІІ. Текст повідомлення
1. Загальнi збори акцiонерiв Товариства Протоколом № 2/2018 вiд 

28.12.2018 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Марата 
Невретдiнова. Часткою в статутному капiталi становить 1 акцiя, що скла-
дає 0,000009107 % розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа перебувала на посадi 
з 29.04.2016 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про одночасне обрання нових членів Наглядової ради не ухва-
лювалось у зв’язку з ухваленням рішення про Ліквідацію та обранням лікві-
даційної комісії (ліквідатора) Товариства, до якої переходять повноважен-
ня Наглядової ради та Виконавчого органу.

2. Загальнi збори акцiонерiв Товариства Протоколом № 2/2018 вiд 
28.04.2018 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Еви 
Лiпiнської. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа перебувала на 
посадi з 29.04.2016 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рішення про одночасне обрання нових членів Наглядової ради не ухва-
лювалось у зв’язку з ухваленням рішення про Ліквідацію та обранням лікві-
даційної комісії (ліквідатора) Товариства, до якої переходять повноважен-
ня Наглядової ради та Виконавчого органу.

3. Загальнi збори акцiонерiв Товариства Протоколом № 2/2018 вiд 
28.12.2018 р. припинено повноваження Голови правління Пащенка Дмитра 
Олександровича. Звільнено згодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів 
про працю України) (Наказ 01-К від 28.12.2018 р.) Часткою в статутному 
капiталi не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини особа не має. Особа перебувала на посадi з 09.01.2015 р. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про одночасне обрання нових членів Виконавчого органу не 
ухвалювалось у зв’язку з ухваленням рішення про Ліквідацію та обранням 
ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, до якої переходять повнова-
ження Наглядової ради та Виконавчого органу.

4. Загальнi збори акцiонерiв Товариства Протоколом № 2/2018 вiд 
28.12.2018 р. припинено повноваження Члена правління Редіної Надії Пе-
трівни. Часткою в статутному капiталi не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа перебувала на 
посадi з 14.07.2014 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рішення про одночасне обрання нових членів Виконавчого органу не 
ухвалювалось у зв’язку з ухваленням рішення про Ліквідацію та обранням 
ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, до якої переходять повнова-
ження Наглядової ради та Виконавчого органу.

5. 28.12.2018 р. звільнено за згодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 Кодексу за-
конів про працю України) Головного бухгалтера Товариства Редіну Надію 
Петрівну (Наказ 02-К від 28.12.2018 р.). Часткою в статутному капiталi не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не 
має. Особа перебувала на посадi з 19.12.2011 р. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Замість звільненої особи нікого не призначено у зв’язку з ухваленням 
рішення про Ліквідацію та обранням ліквідаційної комісії (ліквідатора) Това-
риства, до якої переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого 
органу.

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

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

Голова Правління  Пащенко д.о.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ЕУРоПА.УА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо "одЕсьКИй 
КАбЕЛьНИй ЗАВод 
"одЕсКАбЕЛь"

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

05758730

3. Місцезнаходження 65013, м. Одеса, Миколаївська доро-
га 144

4. Міжміський код, телефон та факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
5. Електронна поштова адреса corp@odeskabel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://05758730.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
28.12.2018р. Наглядова рада ПАТ «Одескабель» прийняла рiшення:
1) про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання 

вiдповiдного договору мiж ПАТ «Одескабель» та ТОВ «Костянтинiвський завод 

металургiйного обладнання» на придбання мiдної катанки на суму, яка не пере-
вищує 260000 тис. грн. (додаткова iнформацiя: оплата здiйснюється згiдно ви-
ставленого рахунку з вiдстрочкою 30 календарних днiв вiд дати отгрузки);

2) про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання 
вiдповiдного контракту мiж ПАТ «Одескабель» та компанiєю SARKUYSAN 
ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. (Дарiка/Кокаелi, Туреччи-
на) на придбання заготовки мiдної для волочiння (мiдної катанки) на суму, 
яка не перевищує 260000 тис. грн. (додаткова iнформацiя: оплата 
здiйснюється у формi передплати на пiдставi попереднього рахунку).

(Кiлькiсний склад Наглядової ради - 6 осiб, присутнi (загальна кiлькiсть 
голосiв) - 4 особи, кiлькiсть голосiв «за» - 4, «проти» - не має.) Адреса 
сторiнки власного веб-сайту, на якій розмiщений протокол засiдання На-
глядової ради - http://05758730.smida.gov.ua

Вартiсть активiв ПАТ «Одескабель» за даними останьої рiчної 
фiнансової звiтностi 1072302 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,25%. 
Статутом ПАТ «Одескабель» не визначено додаткових критерiїв не перед-
бачених законодавством для вiднесення правочинів до значних.

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

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

2. Генеральний директор Iоргачов Дмитро Васильович
(підпис)

29.12.2018

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РІВНЕ-АВТО»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05391175
3. Місцезнаходження: 33027 м. Рівне вул. Київська 110А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)28-44-29 (0362)643-110
5. Електронна поштова адреса: reception@rvnauto.rivne.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://rivne-avto.ukravto.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «РІВНЕ-

АВТО» 27.12.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі про-
токолу засідання Наглядової Ради ПрАТ «РІВНЕ-АВТО» №27/12/2018-1 від 
27.12.2018 р. Посадова особа Хом`як Віталій Іванович (не надано згоди на 
розкриття паспортних даних), яка займала посаду Генеральний директор, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 2 роки, 1 місяць.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «РІВНЕ-
АВТО» 27.12.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі 
протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ «РІВНЕ-АВТО» №27/12/2018-1 
від 27.12.2018 р. Посадова особа Попов Олександр Анатолійович (не на-
дано згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду В.о. Ге-
нерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник 
Генерального директора з безпеки та персоналу. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2. Генеральний директор Хом’як В.І
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
27.12.2018

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «РІВНЕ-АВТо»

ПоВІдоМЛЕННЯ ІНФоРМАЦІї
про ліквідацію Пайового венчурного інвестиційного фонд 

недиверсифікованого виду закритого типу «Рітейл інвест» (код 
за ЄдРІсІ – 2331375), порядку та строку пред'явлення кредитора-

ми своїх вимог
Керуючись вимогами розділу ІІ Положення про порядок припи-

нення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 19.11.2013 № 2605 та зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 17.12.2013р. за №2128/24660, ліквідаційна комі-
сія Пайового венчурного інвестиційного фонд недиверсифікова-
ного виду закритого типу «Рітейл інвест» (далі – ПВІФ «Рітейл 
інвест»/Фонд) Приватного акціонерного товариства «Компанія з 
управління активами «Карпати-інвест» (далі – Товариство) пові-
домляє наступне. 

1. 27.12.2018 р. Правлінням Товариства прийнято рішення про при-
пинення діяльності ПВІФ «Рітейл інвест» до закінчення строку, вста-
новленого регламентом Фонду (09.11.2024 р.), шляхом його ліквідації, 
за погодженням всіх учасників Фонду (Протокол Правління Товари-
ства від 27.12.2018 р. № 57/18). 

2. Порядок та строк пред'явлення кредиторами своїх вимог до ПВІФ 
«Рітейл інвест»:

− строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду – 2 (два) 
місяці з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друко-
ваному органі (виданні);

− заяви із вимогами подаються на ім’я голови ліквідаційної ко-
місії Фонду - Баскіна Г.Ю., за адресою Товариства, а саме: 79018, 
м. Львів, вул. Головацького, 23а (контактний номер телефону: 
(032) 242-63-07);

− до заяв обов’язково додаються належним чином оформлені до-
кументи, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог до 
Фонду; 

− кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає розгляду 
ліквідаційною комісією протягом 5-ти робочих днів з дати її 
отримання;

− за результатом розгляду вказаних заяв ліквідаційна комісія прий-
має рішення про затвердження або обґрунтоване відхилення вимог 
кредиторів, про яке не пізніше наступного робочого дня письмово по-
відомляє кредиторів шляхом надсилання рекомендованих листів на 
адреси, що вказані у заявах відповідних кредиторів.

Голова ліквідаційної комісії Фонду/ Голова Правління Товари-
ства баскін Г.Ю. 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«КоМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАРПАТИ-ІНВЕсТ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження 

4. Міжміський код та телефон, факс 

5. Електронна поштова адреса 
6. Повідомлення розміщено на 
сторінці 
7. Вид особливої інформації

Приватне акціонерне товариство 
«ЕУРОПА.УА СЕРВІС»
37965227
79049, м. Львів,
пр. Червоної Калини, 62-А;
тел. 032-232-88-05; 
факс 032-232-88-25;
dmytro.pashchenko@europa-ua.com

www.europa-ua.com
Відомості про рішення вищого 
органу емітента про припинен-
ня емітента

ІІ. Текст повідомлення
28.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішен-

ня про припинення діяльності Товариства шляхом Ліквідації з 29 груд-
ня 2018 р. (Протокол 2/2018 від 28.12.2018 р.). 

За дане рішення проголосували «За» – 16 319 999 голосів Акціоне-
рів, що складає 100% (100 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть 
участь у Зборах, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Кредитори у емітента відсутні.
Вартість чистих активів – 8096 тис.грн
Сума зобов’язань – 62 тис.грн
Розмір власного капіталу - 8096 тис.грн.
Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і 

розподілятиметься між акціонерами (орієнтовно). – 7800 тис.грн.
У емітента достатні активи для розрахунку зобов’язаннями.
Інформація надана за даними річної фінансової звітності, підтвер-

дженої аудиторським висновком (звітом), за 2017 рік, який передував 
даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента.

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

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

Голова Правління Пащенко д.о.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ЕУРоПА.УА сЕРВІс»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження 

4. Міжміський код та телефон, факс 
5. Електронна поштова адреса 
6. Повідомлення розміщено на 
сторінці 
7. Вид особливої інформації

Приватне акціонерне товариство 
«ЕУРОПА.УА»
37965211
79049, м. Львів,
пр. Червоної Калини, 62-А;
тел. 032-232-88-05; факс 
032-232-88-25;
dmytro.pashchenko@europa-ua.com

www.europa-ua.com
Відомості про рішення вищого 
органу емітента про припинен-
ня емітента

ІІ. Текст повідомлення
28.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішен-

ня про припинення діяльності Товариства шляхом Ліквідації з 29 груд-
ня 2018 р. (Протокол 2/2018 від 28.12.2018 р.). 

За дане рішення проголосували «За» – 10 979 999 голосів Акціоне-
рів, що складає 100% (100 відсотків) голосів Акціонерів, що беруть 
участь у Зборах, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Кредитори у емітента відсутні.
Вартість чистих активів – 8680 тис.грн
Сума зобов’язань – 175 тис.грн
Розмір власного капіталу - 8680 тис.грн
Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і 

розподілятиметься між акціонерами (орієнтовно). – 8000 тис. грн.
У емітента достатні активи для розрахунку зобов’язаннями.
Інформація надана за даними річної фінансової звітності, підтвер-

дженої аудиторським висновком (звітом), за 2017 рік, який передував 
даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента.

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

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

Голова Правління Пащенко д.о.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ЕУРоПА.УА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: 1. Загальні відо-
мості: Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Саливонківський цукровий завод»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
00372517; Місцезнаходження: 08662 Київська обл., Василькiвський р-н., 
смт. Гребiнки вул. Бiлоцеркiвська, буд. 1; Міжміський код, телефон та факс: 
(04571) 7-10-06, 7-21-68; Електронна поштова адреса: salivonki@emzvit.
com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.salivonki.inf.ua; Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значен-
ню пакета акцій.

2. Текст повідомлення:26.12.2018 р ПАТ» Саливонківський цукровий 
завод» отримав від ПАТ «Національний Депозитарій України» перелік акціо-
нерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товари-
ства вих.№168596зв від 26.12.2018р, відповідно до якого відбулись такі 
зміни: фізичною особою акціонером Засухою Андрієм Анатолійовичем пря-
мо відчужено пакет акцій ПАТ» Саливонківський цукровий завод». Після 
чого частка акціонера Засухи Андрiя Анатолiйовича у загальній кількості 
акцій змінилася з 10.006% до 0.000%, у тому числі розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності 
на пакет акцій -13,3505%.Розмір частки власника акцій в загальній кількос-
ті голосуючих акцій після відчуження права власності на пакет акцій - 
0,000 %. Відомості про осіб які входять до ланцюга володіння корпоратив-
ними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) 

здійснює розпорядження акціями відсутні, так як розпорядження акціями 
Засуха Андрій Анатолійович здійснює самостійно. Про дату, в яку порогові 
значення було досягнуто або перетнуто емітента не повідомляли. Повідом-
лення від власника акцій відповідно до статті 64-1 Закону України «Про 
акціонерні товариства» до ПАТ» Саливонківський цукровий завод» не над-
ходило. Фізичною особою акціонером Засухою Анатолієм Андрійовичем 
прямо набуто пакет акцій ПАТ» Саливонківський цукровий завод». Після 
чого частка акціонера Засухи Анатолія Андрійовича у загальній кількості 
акцій змінилася з 0,000% до10,006%, у тому числі розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на 
пакет акцій становив 0,000 %. Розмір частки власника акцій в загальній 
кількості голосуючих акцій після набуття права власності на пакет акцій 
становить-13,3505%.Відомості про осіб які входять до ланцюга володіння 
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що 
діють спільно) здійснює розпорядження акціями відсутні, так як розпоря-
дження акціями Засуха Анатолій Андрійович здійснює самостійно. Про 
дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто емітента не 
повідомляли. Повідомлення від власника акцій відповідно до статті 64-1 
Закону України «Про акціонерні товариства» до ПАТ» Саливонківський цу-
кровий завод» не надходило.

3. Підпис: В.О. Виконавчого директора Сiдлецький Олександр Михай-
лович , підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 
27.12.2018 р.

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «сАЛИВоНКІВсьКИй ЦУКРоВИй ЗАВод»
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Річна інформація 2016 р. емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ЗАКРИТЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИсТВо «ВИРобНИчо-
ТоРГоВА ФIРМА «РАдосИНь», 
21538933, Україна, 02217, м. Київ, 
просп. Маяковського, 6, (044) 5460695

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

28.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.radosin.biz.ua

Річна інформація 2015 р. емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ЗАКРИТЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИсТВо «ВИРобНИчо-
ТоРГоВА ФIРМА «РАдосИНь», 
21538933, Україна, 02217, м. Київ, 
просп. Маяковського, 6, (044) 5460695

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

28.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.radosin.biz.ua

Річна інформація 2017 р. емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ЗАКРИТЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИсТВо «ВИРобНИчо-
ТоРГоВА ФIРМА «РАдосИНь», 
21538933, Україна, 02217, м. Київ, 
просп. Маяковського, 6, (044) 5460695

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

28.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.radosin.biz.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1.Повне най-

менування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ  
ТоВАРИсТВо «ПЕРЕсУВНА МЕХАНІЗоВАНА 
КоЛоНА-23»;код за ЄДРПОУ емітента: 01331087; 
Місцезнаходження:08000 смт. Макарiв вул. Дорожня буд. 14; Міжмісь-
кий код, телефон та факс емітента: (04578) 510-75; Електронна пош-
това адреса емітента: pmк230@ukr.net; Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.pmk23.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi 
про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення:Головний бухгалтер Чижевська Тетяна 
Григорiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) звiльнена 27.12.2018 р. за власним бажанням вiдповiдно до 
ст.38 КЗпП України . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi з 19.09.2005 р. Рiшення прийнято 
27.12.2018 р за наказом директора товариства № 27-к вiд 27.12.2018. 
Iз-за вiдсутностi кандидатури на посаду замiсть звiльненої особи 
нiкого не призначено.3.Підпис:Директор Юхименко Василь Петрович, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 28.12.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«ГІПРоЦИВІЛьПРоМбУд»

(код за ЄДРПОУ: 02497697) повідомляє про втрату оригіналу сві-
доцтва про реєстрацію випуску акцій № 555/1/11 видане 29.12.2011 
року НКЦПФР. 

Голова Правління  Антонюк П.д.

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИсТВо «ЛИсИчАНсьКА НАФТоВА ІНВЕсТИ-
ЦІйНА КоМПАНІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 32292929
3. Місцезнаходження 93113 Лисичанськ В.сосюри(свердлова)
4. Міжміський код, телефон та факс 06451,7-27-00 9-35-77
5. Електронна поштова адреса ZAOLINIK@rosneft.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.lisnpz.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
На підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 

ПрАТ «ЛИНІК» Наглядовою радою ПрАТ «ЛИНІК» (Протокол засідання 
Наглядової Ради ПрАТ «ЛИНІК» №26/12/18 від 26.12.2018р.) прийнято рі-
шення про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «ЛИ-
НІК» Бойко Івана Васильовича з 26.12.2018 року (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Дата прийняття рішення 26.12.2018 р. Часткою 
в статутному капіталі ПрАТ «ЛИНІК» не володіє. Акціями ПрАТ «ЛИНІК» 
не володіє. Зазначене рішення Наглядової ради ПрАТ «ЛИНІК» не містить 
обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 22.11.17 р. по 26.12.2018р.

На підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПрАТ «ЛИНІК» Наглядовою радою ПрАТ «ЛИНІК» (Протокол засідання На-
глядової Ради ПрАТ «ЛИНІК» №26/12/18 від 26.12.2018р.) прийнято рішен-
ня про призначення Генерального директора ПрАТ «ЛИНІК» Бойко Івана 
Васильовича з 27.12.2018 року (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано). Дата прийняття рішення 26.12.2018 р. Часткою в статутному капі-
талі ПрАТ «ЛИНІК» не володіє. Акціями ПрАТ «ЛИНІК» не володіє. Зазна-
чене рішення Наглядової ради ПрАТ «ЛИНІК» не містить обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: з 
27.12.2018р. на термін 1 (Один) рік. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: 01.04.2010 - 11.02.2013 ТОВ «Науково-дослідний і 
проектний інститут «Водоочисні технології» заступник генерального дирек-
тора з розвитку; 19.02.2013 - 07.02.2014 ЗАТ «Рязанська нафтопереробна 
компанія» менеджер (по загальнозаводському господарству); 20.02.2014 - 
по т/ч ПрАТ «ЛИНІК» перший заступник генерального директора - технічний 
директор; з 22.11.2017- Генеральний директор ПрАТ «ЛИНІК»

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

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

2. Генеральний директор   бойко І.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

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

(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИсТВо 
"ПЕТРоМИХАйЛIВсьКЕ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00488800

3. Місцезнаходження 70015, Запорiзька обл., 
Вiльнянський район, село Петро-
Михайлiвка, вулиця Миру, 89

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06143)95572 (06143)95572 

5. Електронна поштова адреса p-mix@p-mix.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.p-mix.pat.ua.

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

II. Текст повідомлення
29.12.2018 єдиним акцiонером Товариства прийнято рiшення про попере-

днє надання згоди на вчинення правочинiв протягом одного року з моменту 
прийняття вiдповiдного рiшення, на наступних умовах: продаж продукцiї влас-
ного виробництва (за основними видами дiяльностi) гранична сукупна вартiсть 
кожного зi значних правочинiв не бiльше 75 000 000,00 грн.; придбання добрив 
гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше 8 000 000 
грн.; придбання засобiв захисту рослин гранична сукупна вартiсть кожного зi 
значних правочинiв не бiльше 4 000 000 грн.; придбання ГСМ гранична сукупна 
вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше 8 000 000 грн.; придбання 
посiвного матерiалу гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв 
не бiльше 4 000 000 грн.; придбання сiльського господарської технiки, запчас-
тин до сiльськогосподарської технiки та послуг з ремонту такої технiки гранич-
на сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше 2 000 000,00 грн.; 
придбання транспортних засобiв, запчастин та послуг з ремонту транспортних 
засобiв гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше  
2 500 000,00 грн.; придбання послуг стороннiх пiдприємств, установ, органiзацiй, 
безпосередньо пов’язаних з основними видами дiяльностi Товариства гранич-
на сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв не бiльше 20 000 000,00 грн.; 
укладання кредитних угод гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв не бiльше 3 000 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi  - 172.82 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
24792000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах - 24792000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення - 24792000 шт., «проти» - 0 шт.

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 Виставкiн Сергiй Олегович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.12.2018
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо 
"ПЕТРоМИХАйЛIВсьКЕ"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00488800

3. Місцезнаходження 70015, Запорiзька обл., Вiльнянський 
район, село Петро-Михайлiвка, вулиця 
Миру, 89

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06143)95572 (06143)95572 

5. Електронна поштова 
адреса

p-mix@p-mix.pat.ua

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

www.p-mix.pat.ua.

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

II. Текст повідомлення
29.12.2018 за рiшенням єдиного акцiонера Товариства на пiдставi ч. 1 

ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» достроково припинено 
повноваження Голови наглядової ради - Бабаханова Геннадiя Георгiйовича, 
володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 100%; Члена наглядової 
ради - Заричанського Олексiя Петровича; Члена наглядової ради - Ейгер-
та Юрiя Рудольфовича, які не володiють часткою у статутному капiталi; 
строк протягом якого вказані особи перебували на відповідних посадах 
складає 8 місяців; та, у зв’язку із припиненням повноважень зазначених 
осіб, обрано: Членів наглядової ради - Бабаханова Геннадiя Георгiйовича, 
володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 100%, іншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв (надалі - Посади): За-
ступник Голови правлiння банку, Голова наглядової ради, за рішенням На-
глядової ради від 29.12.2018 особу обрано на посаду Голови наглядової 
ради; Ошерова Володимира Давидовича, не володiє часткою у статутно-
му капiталi, інших посад, протягом останнiх п’яти рокiв не обiймав; Чупри-
ну Валер’яна Володимировича – не володiє часткою у статутному капiталi, 
Посади: начальник відділу збуту. Голова Наглядової ради є акціонером, 
обрані Члени Наглядової ради є представниками акціонера Бабаханова 
Геннадiя Георгiйовича, строк, на який обрано осіб на відповідні посади 
складає 1 рік. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться, оскiльки 
вказаними особами не надано згоду на розкриття конфiденцiйної 
iнформацiї, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вка-
зані особи не мають.

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 Виставкiн Сергiй Олегович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
29.12.2018

(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ПЕТРОМИХАЙЛIВСЬКЕ"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00488800
3. Місцезнаходження: 70015, Запорiзька обл., Вiльнянський район, село 

Петро-Михайлiвка, вулиця Миру, 89
4. Міжміський код, телефон та факс: (06143)95572 (06143)95572 
5. Електронна поштова адреса: p-mix@p-mix.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.p-mix.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
29.12.2018 Товариством вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 

отримано перелiк осiб, якi мають право на участь у загальних зборах згiдно 
з яким розмiр пакета акцiй, який належить Бабаханову Геннадiю 
Георгiйовичу збiльшився (дiя - набуття, спосiб - прямо). Розмiр частки влас-
ника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi 
на пакет акцiй складав 98.014799% i пiсля набуття права власностi на та-
кий пакет акцiй складає 100 %.

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 Виставкiн Сергiй Олегович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
29.12.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо “ПЕТРоМИХАйЛIВсьКЕ”
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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 АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 

"ХЕРсоНсьКА ТЕПЛо-
ЕЛЕКТРоЦЕНТРАЛь"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00131771

3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Бериславське 
шосе,1

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0552-36-61-30 0552-35-24-42

5. Електронна поштова адреса data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

II. Текст повідомлення
Змiни вiдбулися вiдповiдно до наказу АТ «Херсонська ТЕЦ» №367-к вiд 

12.11.2018 року, згiдно якого припиненi повноваження головного бухгалтера 

Козлова Олександра Олексiйовича (не надано згоду на розкриття паспортних 
даних) на пiдставi заяви Козлова О. О. З 04.07.2013 року Козлов Олександр 
Олексiйович був призначений на посаду виконуючого обов'язки головного бух-
галтера Товариства. З 02.06.2014 р.- 12.11.2018 р.- головний бухгалтер  
АТ «Херсонська ТЕЦ». Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє. На посаду головного бухгалтера АТ «Херсон-
ська ТЕЦ» призначено Бакалова Володимира Васильовича. 

Змiни вiдбулися вiдповiдно до наказу АТ «Херсонська ТЕЦ» № 385-к вiд 
20.11.2018 р., згiдно якого посадову особу – Бакалова Володимира Васи-
льовича (не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено го-
ловним бухгалтером АТ «Херсонська ТЕЦ». Непогашеної (незнятої) 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не 
володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 01.01.2014 р. – 
31.05.2017 р. – головний бухгалтер ТОВ «Метал-Маркет». На посаду голов-
ного бухгалтера АТ «Херсонськаи ТЕЦ» призначено з 21.11.2018 року.

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

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

2. Найменування посади Судак Вiктор Iванович
Тимчасово виконуючий обов'язки 
генерального директора 

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
28.12.2018

(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИсТВо «ПРодоВоЛьчА КоМПАНIЯ 
«ПодIЛЛЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33143011
3. Місцезнаходження: 24600 Вiнницька обл., Крижопiльський район, сели-

ще мiського типу Крижопiль, ВУЛИЦЯ ЮРIЯ ТЮТЮННИКА, будинок 74 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (04340)2-18-69 , (04340)2-18-69 
5. Електронна поштова адреса: Lawyer@pkp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «УКРПРОМIНВЕСТ - АГРО» 26 грудня 2018 р. прийнято 
рiшення про ОБРАННЯ:

Директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДО-
ВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» Гаврiш Олександр Олексiйович (згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано), обраний термiном 
на 1 (один) рiк з 1 сiчня 2019 р. Пiдстава такого рiшення: закiнчення 
термiну повноважень Гаврiша Олександра Олексiйовича на посадi Ди-
ректора Товариства та необхiднiсть подовження термiну його повно-
важень на данiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб: прийняття рiшення єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ 
«ПОДIЛЛЯ» - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«УКРПРОМIНВЕСТ-АГРО» про переобрання Гаврiша Олександра 
Олексiйовича на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ» на новий 
термiн повноважень. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
5 рокiв: голова профсоюзного комiтету в Профсоюзний комiтет ДП 
«Iллiч - Агро Донбас», за сумiсництвом заступник директора ПрАТ «ПК 
«Подiлля» з соцiальних та земельних питань, директор ПрАТ «ПК 
«Подiлля». Особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать данiй особi: 0 шт. акцiй, що становить 0% вiд 
загальної кiлькостi акцiй емiтента. Гаврiш Олександр Олексiйович не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. дИРЕКТоР  ГАВРIШ оЛЕКсАНдР оЛЕКсIйоВИч
27.12.2018

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИсТВо "УКРНАФТА"
2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

00135390

3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, 
пров. Несторiвський, 3-5

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5061045 (044) 5373767
5. Електронна поштова адреса Oksana.Filatova@ukrnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrnafta.com

7. Вид особливої інформації Відомості про факти включення/
виключення цінних паперів до 
біржового реєстру фондової біржі

II. Текст повідомлення
Дата дiї: 28.12.2018; Дiя: виключення з бiржового реєстру; Найменування 

фондової бiржi: АТ «Українська бiржа»; Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена 
дiя: Акцiя проста; Загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя: 13557127.50 грн.; Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 
54228510 штук; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, 
щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних 
паперiв (у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї: 12.04.2011; Номер свiдоцтва про 
реєстрацiю випуску цiнних паперiв: 157/10/1/11; Найменування органу, що 
здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв: Територiальне 
управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та 
Київськiй областi; Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв, щодо 
яких вчинена дiя: UA4000117501; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 
Акцiя проста бездокументарна iменна; Дата рiшення про виключення цiнних 
паперiв з бiржового реєстру фондової бiржi: 28.12.2018; Уповноважений орган 
емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про виклю-
чення цiнних паперiв з бiржового реєстру фондової бiржi: АТ «Українська 
бiржа»; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у бiржовому 
реєстрi, права їх власникiв: 0; У разi виключення цiнних паперiв з бiржового 
реєстру зазначаються дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на 
фондовiй бiржi, та причини їх виключення: у вiдповiдностi до рiшення Котиру-
вальної комiсiї № 2025 вiд 28.12.2018 року, простi iменнi акцiї ПАТ «УКРНАФ-
ТА» з 03.01.2019 року виключено з Бiржового реєстру АТ «Українська бiржа» та 
переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на 
пiдставi п. 16.2. Правил торгiвлi АТ «Українська бiржа».

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 Євець I.В.
Заступник Голови Правлiння, 
Головний фiнансовий директор

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
28.12.2018

(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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УНIВЕРСАЛ БАНК"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 21133352
3. Місцезнаходження 04114, Київ, Автозавдська, 

54/19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3915777 (044) 3915777
5. Електронна поштова адреса contact@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 

акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 31.10.2018 

року був змiнений тип акцiонерного товариства з публiчне на приватне.
Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 

особу, що мiститься у ЄДР, вiдбулася 28.12.2018р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiн - ПУБЛИЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСАЛ БАНК»..
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiн - АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСАЛ БАНК».
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 Старомiнська I.О.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

28.12.2018
(дата)

АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо “УНIВЕРсАЛ бАНК”

ПоВІдоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

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

«Iдс АКВА сЕРВIс»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 22424953
3. Місцезнаходження 82482, мiсто Моршин, вулиця Геологiв, 12 А
4. Міжміський код, телефон та факс 03260 62288 03260 62288
5. Електронна поштова адреса l.ivaniv@ids-service.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.ids-service.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів зміна 
складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням акцiонера ПрАТ «IДС Аква Сервiс» вiд 27 грудня 2018 р. по 

1 питанню порядку денного було прийняте рiшення: припинити повно-
важення (вiдкликати з посади) виконуючого обов'язки Генерального ди-
ректора Товариства Андрєєва В'ячеслава Станiславовича з 27 грудня 
2018 року, припинити трудовий договiр iз виконуючим обов'язки Гене-
рального директора Товариства Андрєєвим В'ячеславом 
Станiславовичем 27 грудня 2018 року (за угодою сторiн вiдповiдно до  
п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України) у порядку, встановленому законом та до-
говором.

Iнформацiя про звiльнену посадову особу: Андрєєв В'ячеслав 
Станiславович, паспорт серiя МО № 443508, виданий 15.12.1997р. Су-
воровським РВ УМВС України в Херсонськiй областi; повна назва поса-
ди, з якої звiльнено: виконуючий обов’язки генерального директора 
ПрАТ «IДС АКВА СЕРВIС»; Акцiями або часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє; обґрунтування змiн у персональному складi: 
звiльнено за угодою сторiн вiдповiдно до п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України; 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. На 

посадi виконуючого обов’язки генерального директора перебував про-
тягом 8 мiсяцiв 24 днi (з 03 квітня 2018 року).

Рішенням акціонера ПрАТ «IДС Аква Сервiс» від 27 грудня 
2018 р. по 4 питанню порядку денного було прийняте рiшення: об-
рати (призначити) Нікіфорова Іллю Валерійовича (паспорт серія СТ 
№ 016870, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській 
області 01.07.2008, що проживає за адресою: Київська обл., Ва-
сильківський р-н, с. Данилівка, вул. Л. Українки, 39, ідентифікацій-
ний номер платника податків 3369205772) Генеральним директором 
Товариства, починаючи з 28 грудня 2018 року на невизначений 
строк.

Iнформацiя про обрану посадову особу: Нікіфоров Ілля Валерійо-
вич, дата народження: 30.03.1992 р., освіта вища; паспортнi данi: се-
рія СТ № 016870, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Ки-
ївській області 01.07.2008 року; повна назва посади, на яку обрано: 
генеральний директор ПрАТ «IДС АКВА СЕРВIС»; в статутному 
капiталi емiтента володіє 100% акцiй товариства; непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; строк, на який 
призначено (обрано) особу: на невизначений строк; iншi посади, якi 
обiймав протягом останнiх 5 рокiв: працює у ПрАТ «Iндустрiальнi та 
дистрибуцiйнi системи» з 23.11.2016 року на посаді спеціаліста з ло-
гістики холодильного обладнання. Стаж роботи в ПрАТ «ІДС»: 2 роки 
1 місяць.

Інших посад до прийняття на роботу у ПрАТ «ІДС» у запитуваний пе-
ріод (протягом останніх 5 років) Нікіфоров І.В. не займав.

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 
Во Генерального директора

_________ 
(підпис)

В.с. Андрєєв 
(ініціали та прізвище 

керівника)
28.12.2018 

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«Iдс АКВА сЕРВIс»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо «бАНК ФАМIЛьНИй» 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20042839
3. Місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспект Голосiївський, б. 26а
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса: bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

28.12.2018 Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» прийнято рiшення (Протокол Наглядової 
ради №49/2018 вiд 28.12.2018) про надання згоди на вчинення значного 

правочину - на розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати 
Нацiонального банку України на тендерi 28.12.2018, на строк 14 днiв, в сумi 
75 000 000,00 грн. (сiмдесят п’ять мiльйонiв гривень 00 коп.).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 75 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
381 498 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 19,66%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової 
ради - 6 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття 
рiшення, - 6 голосiв, «проти» - 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 Долженко Ольга Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
28.12.2018

(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СОРТНАСІННЄОВОЧ"

(код за ЄДРПОУ: 04685199),
що знаходиться за адресою: 61058, м.Харкiв, Ромен Роллана, буд. 12,
тел. (057) 721-10-04, e-mail: naira@grant.kharkov.ua,
www.sortsemovosh.com.ua

Повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента:
Підстава: Рiшення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від

28.12.2018 р.). 
Посадова особа член Правлiння Полiтова Наталiя Едуардiвна (посадо-

ва особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнена за
власним бажанням з 28.12.2018 р.

Частка в статутному капiталi товариства (у відсотках) -0,00%.
Розмір пакета акцій ( у відсотках) -0,00%.
Непогашених судомостей за корисливi та посадовi злочини відсутні.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки з 2014 р.
Підстава: Рiшення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від

28.12.2018 р.). 
Посадова особа член Правлiння Гончарук Марина Олександрівна (по-

садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) призна-
чена 28.12.2018 р.

Частка в статутному капiталi Товариства - 0,00%.
Розмір пакета акцій ( у відсотках) -0,00%.
Непогашених судомостей за корисливi та посадовi злочини відсутні.
Строк, протягом якого особа призначена на посаду: термін повнова-

жень на строк дії діючого складу правління Товариства - до 08.04.2019 р.
Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: економіст ТОВ

"Едельвейс" по теперішній час, головний бухгалтер ТОВ "СОРТНАСІН-
НЄОВОЧ ПЛЮС" по теперішній час.

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

Голова Правління 
Приходько Валентина Василівна

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРОГРЕС"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02969188
3. Місцезнаходження: 49035, м. Днiпро,  вул. Юдiна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-38-85

5. Електронна поштова адреса: buh@oaoprogress.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.progressmeb.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення

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

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

законодавством.
Генеральний директор О.Є. Бочаров

29.12.2018 р.

№ з/п

Дата повідомлення емі-
тента особою, що здій-
снює облік права влас-
ності на акції в депози-

тарній системі, або акці-
онером (власником)

Повне найменування юри-
дичної особи - власника

(власників) або прізвище,
ім'я, по батькові (за наявнос-
ті) фізичної особи - власника

(власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань (для юридичної
особи - резидента), код/номер з торго-
вельного, банківського чи судового ре-
єстру, реєстраційного посвідчення міс-
цевого органу влади іноземної держа-
ви про реєстрацію юридичної особи

(для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера
(власника) до зміни (у

відсотках до статутного
капіталу)

Розмір частки акціонера
(власника) після зміни
(у відсотках до статут-

ного капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 27.12.2018 Бочаров Олег Євгенович 2514600430 60,101685 95,0497

2 27.12.2018 Кліментьєва Тетяна
Євгенівна 2750714408 21,435732 95,0497

3 27.12.2018 Бочаров Євген Петрович 1461616292 13,417119 95,0497

Зміст інформації: 27.12.2018р. ПрАТ "ПРОГРЕС" (далi - Товариство) отримало вiд акцiонера Бочарова Євгена Петровича повiдомлення про набуття
права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдно
до вищезазначеного повiдомлення 21.12.2018р. укладено Угоду мiж акцiонерами ПрАТ "ПРОГРЕС", громадянами України, Бочаровим Олегом Євгено-
вичем, Клiментьєвою Тетяною Євгенiвною, Бочаровам Євгеном Петровичем, що є афiлiйованими особами мiж собою, згiдно якої, суб'єктом реалiзацiї
прав за ст. 652 Закону України "Про акцiонернi товариства", визначено Бочарова Євгена Петровича (уповноважена особа). Найвища цiна придбання
акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття дорiвнює 1,50 грн. (одна гривня п'ятдесят копiйок).
Дата набуття такого пакета - 26.12.2018р. Прiзвище, iм'я, по батьковi/найменування юридичної особи (осiб, що дiють спiльно): громадянин України Бо-
чаров Олег Євгенович, громадянка України Клiментьєва Тетяна Євгенiвна, громадянин України Бочаров Євген Петрович. До набуття права власностi
на домiнуючий контрольний пакет акцiй афiлiйованим особам, що дiють спiльно, належало: Бочарову Олегу Євгеновичу прямо належало 1 262 496 ак-
цiй, що складало 60,101685 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства; Клiментьєвой Тетянi Євгенiвнi прямо належало 450 279 акцiї, що скла-
дало 21,435732 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства; Бочарова Євгену Петровичу прямо належало 281 840 акцiй, що складало 13,417119
% вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства. Таким чином, афiлiйованим особам належало 1 994 615 акцiй, що складало 94,9545 % вiд загаль-
ної кiлькостi простих акцiй Товариства. Пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй афiлiйованим особам, разом належить
1 996 615 акцiй, що становить 95,0497 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства. Нi до нi пiсля набуття права власностi на домiнуючий кон-
трольний пакет акцiй Товариства вищезазначеним афiлiйованим особам, опосередкована частка в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства не належить.
Iнформацiї про розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить афiлiйованим особам, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i
пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй не має.  В iнформацiї, яка оприлюднена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй ба-
зi даних НКЦПФР та подана до НКЦПФР, щодо кожної особи у шостiй колонцi "Розмiр частки акцiонера (власника) пiсля змiни (у вiдсотках до статутно-
го капiталу)" зазначено загальний розмiр пакета акцiй Товариства, який набули афiлiйованi особи, що дiють спiльно.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СОРТНАСІННЄОВОЧ"

(код за ЄДРПОУ: 04685199),
що знаходиться за адресою: 61058, м.Харкiв, Ромен Роллана, буд. 12,
тел. (057) 721-10-04, e-mail: naira@grant.kharkov.ua,
www.sortsemovosh.com.ua

Повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента:
Підстава: Рiшення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від

28.12.2018 р.). 
Посадова особа член Правлiння Полiтова Наталiя Едуардiвна (посадо-

ва особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнена за
власним бажанням з 28.12.2018 р.

Частка в статутному капiталi товариства (у відсотках) -0,00%.
Розмір пакета акцій ( у відсотках) -0,00%.
Непогашених судомостей за корисливi та посадовi злочини відсутні.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки з 2014 р.
Підстава: Рiшення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від

28.12.2018 р.). 
Посадова особа член Правлiння Гончарук Марина Олександрівна (по-

садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) призна-
чена 28.12.2018 р.

Частка в статутному капiталi Товариства - 0,00%.
Розмір пакета акцій ( у відсотках) -0,00%.
Непогашених судомостей за корисливi та посадовi злочини відсутні.
Строк, протягом якого особа призначена на посаду: термін повнова-

жень на строк дії діючого складу правління Товариства - до 08.04.2019 р.
Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: економіст ТОВ

"Едельвейс" по теперішній час, головний бухгалтер ТОВ "СОРТНАСІН-
НЄОВОЧ ПЛЮС" по теперішній час.

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

Голова Правління 
Приходько Валентина Василівна

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРОГРЕС"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02969188
3. Місцезнаходження: 49035, м. Днiпро,  вул. Юдiна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-38-85

5. Електронна поштова адреса: buh@oaoprogress.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.progressmeb.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення

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

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

законодавством.
Генеральний директор О.Є. Бочаров

29.12.2018 р.

№ з/п

Дата повідомлення емі-
тента особою, що здій-
снює облік права влас-
ності на акції в депози-

тарній системі, або акці-
онером (власником)

Повне найменування юри-
дичної особи - власника

(власників) або прізвище,
ім'я, по батькові (за наявнос-
ті) фізичної особи - власника

(власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань (для юридичної
особи - резидента), код/номер з торго-
вельного, банківського чи судового ре-
єстру, реєстраційного посвідчення міс-
цевого органу влади іноземної держа-
ви про реєстрацію юридичної особи

(для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера
(власника) до зміни (у

відсотках до статутного
капіталу)

Розмір частки акціонера
(власника) після зміни
(у відсотках до статут-

ного капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 27.12.2018 Бочаров Олег Євгенович 2514600430 60,101685 95,0497

2 27.12.2018 Кліментьєва Тетяна
Євгенівна 2750714408 21,435732 95,0497

3 27.12.2018 Бочаров Євген Петрович 1461616292 13,417119 95,0497

Зміст інформації: 27.12.2018р. ПрАТ "ПРОГРЕС" (далi - Товариство) отримало вiд акцiонера Бочарова Євгена Петровича повiдомлення про набуття
права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдно
до вищезазначеного повiдомлення 21.12.2018р. укладено Угоду мiж акцiонерами ПрАТ "ПРОГРЕС", громадянами України, Бочаровим Олегом Євгено-
вичем, Клiментьєвою Тетяною Євгенiвною, Бочаровам Євгеном Петровичем, що є афiлiйованими особами мiж собою, згiдно якої, суб'єктом реалiзацiї
прав за ст. 652 Закону України "Про акцiонернi товариства", визначено Бочарова Євгена Петровича (уповноважена особа). Найвища цiна придбання
акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття дорiвнює 1,50 грн. (одна гривня п'ятдесят копiйок).
Дата набуття такого пакета - 26.12.2018р. Прiзвище, iм'я, по батьковi/найменування юридичної особи (осiб, що дiють спiльно): громадянин України Бо-
чаров Олег Євгенович, громадянка України Клiментьєва Тетяна Євгенiвна, громадянин України Бочаров Євген Петрович. До набуття права власностi
на домiнуючий контрольний пакет акцiй афiлiйованим особам, що дiють спiльно, належало: Бочарову Олегу Євгеновичу прямо належало 1 262 496 ак-
цiй, що складало 60,101685 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства; Клiментьєвой Тетянi Євгенiвнi прямо належало 450 279 акцiї, що скла-
дало 21,435732 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства; Бочарова Євгену Петровичу прямо належало 281 840 акцiй, що складало 13,417119
% вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства. Таким чином, афiлiйованим особам належало 1 994 615 акцiй, що складало 94,9545 % вiд загаль-
ної кiлькостi простих акцiй Товариства. Пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй афiлiйованим особам, разом належить
1 996 615 акцiй, що становить 95,0497 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства. Нi до нi пiсля набуття права власностi на домiнуючий кон-
трольний пакет акцiй Товариства вищезазначеним афiлiйованим особам, опосередкована частка в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства не належить.
Iнформацiї про розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить афiлiйованим особам, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i
пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй не має.  В iнформацiї, яка оприлюднена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй ба-
зi даних НКЦПФР та подана до НКЦПФР, щодо кожної особи у шостiй колонцi "Розмiр частки акцiонера (власника) пiсля змiни (у вiдсотках до статутно-
го капiталу)" зазначено загальний розмiр пакета акцiй Товариства, який набули афiлiйованi особи, що дiють спiльно.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РЕМБУД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03332234
3. Місцезнаходження: 33024, м.Рiвне, вул.Соборна,404а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-05-27 (0362)64-05-25
5. Електронна поштова адреса: rembud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: rembud.rv.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким

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

II. Текст повідомлення
28.12.2018 року ПрАТ "Рембуд" отримало вiд Публiчного акцiонерного

товариства "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних
цiнних паперiв складений станом на 21.12.2018 року, вiдповiдно до якого
вiдбулись змiни стосовно акцiонерів, яким належать голосуючі акції, роз-
мір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій, а саме:

- Розмiр пакета голосуючих ПАТ "УБ ХАЕС" (код за ЄДРПОУ - 21339688)
став меншим порогового значення пакета акцій. Розмiр частки власника
акцiй  ПАТ "УБ ХАЕС" (код за ЄДРПОУ - 21339688)  в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiд-
сумковий пакет голосуючих акцiй) - 83,18%, пiсля вiдчуження права влас-
ностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0 %. Роз-
мiр частки акцiонера до змiн (у вiдсотках до статутного капiталу) становив
60,38% . Розмiр частки акцiонера пiсля змiн (у вiдсотках до статутного ка-
пiталу) становить 0%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо
або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює розпоряд-
ження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення бу-
ло досягнуто або перетнуто;

- Розмiр пакета голосуючих акцій ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" (код за ЄД-
РПОУ - 34786586)  став більшим порогового значення пакета акцій. Роз-
мiр частки власника ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" (код за ЄДРПОУ - 34786586)
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на та-
кий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0%, пiсля набуття
права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих ак-
цiй) - 83,18%. Розмiр частки акцiонера до змiн (у вiдсотках до статутного
капiталу) становив 0% . Розмiр частки акцiонера пiсля змiн (у вiдсотках до
статутного капiталу) становить 60,38%. Пакет акцiй набуто одноособово,
опосередкованої участi немає. Дата в яку порогове значення було досяг-
нуто або перетнуто: 21.11.2018 року.

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

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

Найменування посади
Директор Потопа Валерiй Омелянович 28.12.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса:mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

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

II. Текст повідомлення 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-

вої заяви члена наглядової ради Савченко Світлани Валеріївни від
17.12.2018 року згідно ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Савченко Світлана Валеріївна (особа
не надала згоди на оприлюднення персональних даних ), на посаді Чле-
на Наглядової ради припинено.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяця. 
На посаду Члена Наглядової ради замість особи, повноваження якої

припинено нікого не призначено.

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

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

2.
Голова правління

Тищенко Юрій Григорович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
АТ КПКІ "ГРУНТОПОСІВМАШ"

Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Кіровоградський
проектно конструкторський інститут "Грунтопосівмаш". Код за ЄДРПОУ:
00237570. Місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул. Генерала Ро-
димцева, 106. Міжміський код, телефон та факс: 0522-32-35-58. Елек-
тронна поштова адреса: gpm@hruntoposivmash.pat.ua. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: hruntoposivmash.pat.ua. Вид особливої інформації: відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-

тента, що прийняв рішення про зміну типу товариства: 27 квітня 2018 ро-
ку, Загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань: 28 грудня 2018 року. Повне найменування акціонерного товарис-
тва до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬ-
КИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ГРУНТОПОСІВ-
МАШ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУК-
ТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ГРУНТОПОСІВМАШ".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки голови правління
Глібко Ігор Юрійович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

АТ "ГІДРОСИЛА"
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Гідросила". Код

за ЄДРПОУ: 05786100. Місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул.
Братиславська, 5. Міжміський код, телефон та факс: 0522-391394,
391101. Електронна поштова адреса: us@hydrosila.com. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: hydrosila.pat.ua. Вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-

тента, що прийняв рішення про зміну типу товариства: 10 квітня 2018 ро-
ку, Загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань: 28 грудня 2018 року. Повне найменування акціонерного товарис-
тва до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА". Пов-
не найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління - Генеральний директор За-
сiнець Євгенiй Григорович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РЕМБУД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03332234
3. Місцезнаходження: 33024, м.Рiвне, вул.Соборна,404а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-05-27 (0362)64-05-25
5. Електронна поштова адреса: rembud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: rembud.rv.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким

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

II. Текст повідомлення
28.12.2018 року ПрАТ "Рембуд" отримало вiд Публiчного акцiонерного

товариства "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних
цiнних паперiв складений станом на 21.12.2018 року, вiдповiдно до якого
вiдбулись змiни стосовно акцiонерів, яким належать голосуючі акції, роз-
мір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій, а саме:

- Розмiр пакета голосуючих ПАТ "УБ ХАЕС" (код за ЄДРПОУ - 21339688)
став меншим порогового значення пакета акцій. Розмiр частки власника
акцiй  ПАТ "УБ ХАЕС" (код за ЄДРПОУ - 21339688)  в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiд-
сумковий пакет голосуючих акцiй) - 83,18%, пiсля вiдчуження права влас-
ностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0 %. Роз-
мiр частки акцiонера до змiн (у вiдсотках до статутного капiталу) становив
60,38% . Розмiр частки акцiонера пiсля змiн (у вiдсотках до статутного ка-
пiталу) становить 0%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо
або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює розпоряд-
ження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення бу-
ло досягнуто або перетнуто;

- Розмiр пакета голосуючих акцій ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" (код за ЄД-
РПОУ - 34786586)  став більшим порогового значення пакета акцій. Роз-
мiр частки власника ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" (код за ЄДРПОУ - 34786586)
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на та-
кий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0%, пiсля набуття
права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих ак-
цiй) - 83,18%. Розмiр частки акцiонера до змiн (у вiдсотках до статутного
капiталу) становив 0% . Розмiр частки акцiонера пiсля змiн (у вiдсотках до
статутного капiталу) становить 60,38%. Пакет акцiй набуто одноособово,
опосередкованої участi немає. Дата в яку порогове значення було досяг-
нуто або перетнуто: 21.11.2018 року.

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

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

Найменування посади
Директор Потопа Валерiй Омелянович 28.12.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса:mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

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

II. Текст повідомлення 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-

вої заяви члена наглядової ради Савченко Світлани Валеріївни від
17.12.2018 року згідно ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Савченко Світлана Валеріївна (особа
не надала згоди на оприлюднення персональних даних ), на посаді Чле-
на Наглядової ради припинено.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяця. 
На посаду Члена Наглядової ради замість особи, повноваження якої

припинено нікого не призначено.

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

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

2.
Голова правління

Тищенко Юрій Григорович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
АТ КПКІ "ГРУНТОПОСІВМАШ"

Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Кіровоградський
проектно конструкторський інститут "Грунтопосівмаш". Код за ЄДРПОУ:
00237570. Місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул. Генерала Ро-
димцева, 106. Міжміський код, телефон та факс: 0522-32-35-58. Елек-
тронна поштова адреса: gpm@hruntoposivmash.pat.ua. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: hruntoposivmash.pat.ua. Вид особливої інформації: відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-

тента, що прийняв рішення про зміну типу товариства: 27 квітня 2018 ро-
ку, Загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань: 28 грудня 2018 року. Повне найменування акціонерного товарис-
тва до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬ-
КИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ГРУНТОПОСІВ-
МАШ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУК-
ТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ГРУНТОПОСІВМАШ".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки голови правління
Глібко Ігор Юрійович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

АТ "ГІДРОСИЛА"
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Гідросила". Код

за ЄДРПОУ: 05786100. Місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул.
Братиславська, 5. Міжміський код, телефон та факс: 0522-391394,
391101. Електронна поштова адреса: us@hydrosila.com. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: hydrosila.pat.ua. Вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-

тента, що прийняв рішення про зміну типу товариства: 10 квітня 2018 ро-
ку, Загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань: 28 грудня 2018 року. Повне найменування акціонерного товарис-
тва до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА". Пов-
не найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління - Генеральний директор За-
сiнець Євгенiй Григорович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента: Повне найменування ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАБРИКА "ПРУТ"; Орга-
нізаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство; Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 02972463; Місцезнаходження 60500, Чернівецька об-
ласть, Герца, Центральна, 41; Міжміський код, телефон (03740) 2-14-04;
Електронна поштова адреса  fabprut@ukrpost.ua; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації
http://prat.pro/Pryt.html; Вид особливої інформації Відомості про зміну ти-
пу акціонерного товариства 2. Текст повідомлення Позачерговими за-
гальними зборами акцiонерiв товариства 27.12.2018р. було прийняте рi-
шення про змiну типу та найменування товариства. Старе найменування
товариства Публiчне акцiонерне товариство "Фабрика "Прут" . Нове най-
менування товариства Приватне акцiонерне товариство "Фабрика "Прут".
28.12.2018р. внесено змiни у ЄДР стосовно змiни типу та найменування
товариства. 3.Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. Директор Поклітар Р.І. 29.12.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД №1", 00444932, Дніп-
ропетровська обл. Центрально-Мiський р-н 50025 мiсто Кривий Рiг Окруж-
на, 9, +38 (056) 409-21-69

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://kgmz1.com.ua/post_companies

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911
3. Місцезнаходження:53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок

62
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007 -
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mgok.dp.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

29 грудня 2018 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" прийнято рi-
шення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а
саме укладення договору купiвлi-продажу електричної енергiї з Держав-
ним пiдприємством "Енергоринок", на суму не бiльше 25 % вартостi акти-
вiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.

Предмет правочину - згiдно з п.1.1. Договору: Державне пiдприємство
"Енергоринок" зобов'язується продавати, а АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" зобов'язується купувати електричну
енергiю з метою постачання її споживачам вiдповiдно до умов Договору.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 679 243,83 тис. грн.

Вартiсть активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства
за 2017 рiк склала 2 717 084,00 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi за
2017рiк (у вiдсотках) становить 24.999%

Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -8, кiлькiсть голосiв,
що проголосували "за" прийняття рiшення -8, "проти" прийняття рiшення
- 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не виз-
наченi.

Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй має бути розмiщений пуб-
лiчним акцiонерним товариством протокол засiдання наглядової ради або
загальних зборiв акцiонерiв, де приймалося рiшення про надання згоди
на вчинення значних правочинiв, АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не наводить-
ся, оскiльки товариство є приватним акцiонерним товариством. 

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 29.12.2018 р
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СОРТНАСІННЄОВОЧ"

(код за ЄДРПОУ: 04685199),
що знаходиться за адресою: 61058, м.Харкiв, Ромен Роллана, буд. 12,
тел. (057) 721-10-04, e-mail: naira@grant.kharkov.ua,
www.sortsemovosh.com.ua

Повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента:
Підстава: Рiшення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від

28.12.2018 р.). 
Посадова особа член Правлiння Полiтова Наталiя Едуардiвна (посадо-

ва особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнена за
власним бажанням з 28.12.2018 р.

Частка в статутному капiталi товариства (у відсотках) -0,00%.
Розмір пакета акцій ( у відсотках) -0,00%.
Непогашених судомостей за корисливi та посадовi злочини відсутні.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки з 2014 р.
Підстава: Рiшення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від

28.12.2018 р.). 
Посадова особа член Правлiння Гончарук Марина Олександрівна (по-

садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) призна-
чена 28.12.2018 р.

Частка в статутному капiталi Товариства - 0,00%.
Розмір пакета акцій ( у відсотках) -0,00%.
Непогашених судомостей за корисливi та посадовi злочини відсутні.
Строк, протягом якого особа призначена на посаду: термін повнова-

жень на строк дії діючого складу правління Товариства - до 08.04.2019 р.
Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: економіст ТОВ

"Едельвейс" по теперішній час, головний бухгалтер ТОВ "СОРТНАСІН-
НЄОВОЧ ПЛЮС" по теперішній час.

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

Голова Правління 
Приходько Валентина Василівна

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРОГРЕС"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02969188
3. Місцезнаходження: 49035, м. Днiпро,  вул. Юдiна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-38-85

5. Електронна поштова адреса: buh@oaoprogress.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.progressmeb.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення

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

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

законодавством.
Генеральний директор О.Є. Бочаров

29.12.2018 р.

№ з/п

Дата повідомлення емі-
тента особою, що здій-
снює облік права влас-
ності на акції в депози-

тарній системі, або акці-
онером (власником)

Повне найменування юри-
дичної особи - власника

(власників) або прізвище,
ім'я, по батькові (за наявнос-
ті) фізичної особи - власника

(власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань (для юридичної
особи - резидента), код/номер з торго-
вельного, банківського чи судового ре-
єстру, реєстраційного посвідчення міс-
цевого органу влади іноземної держа-
ви про реєстрацію юридичної особи

(для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера
(власника) до зміни (у

відсотках до статутного
капіталу)

Розмір частки акціонера
(власника) після зміни
(у відсотках до статут-

ного капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 27.12.2018 Бочаров Олег Євгенович 2514600430 60,101685 95,0497

2 27.12.2018 Кліментьєва Тетяна
Євгенівна 2750714408 21,435732 95,0497

3 27.12.2018 Бочаров Євген Петрович 1461616292 13,417119 95,0497

Зміст інформації: 27.12.2018р. ПрАТ "ПРОГРЕС" (далi - Товариство) отримало вiд акцiонера Бочарова Євгена Петровича повiдомлення про набуття
права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдно
до вищезазначеного повiдомлення 21.12.2018р. укладено Угоду мiж акцiонерами ПрАТ "ПРОГРЕС", громадянами України, Бочаровим Олегом Євгено-
вичем, Клiментьєвою Тетяною Євгенiвною, Бочаровам Євгеном Петровичем, що є афiлiйованими особами мiж собою, згiдно якої, суб'єктом реалiзацiї
прав за ст. 652 Закону України "Про акцiонернi товариства", визначено Бочарова Євгена Петровича (уповноважена особа). Найвища цiна придбання
акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття дорiвнює 1,50 грн. (одна гривня п'ятдесят копiйок).
Дата набуття такого пакета - 26.12.2018р. Прiзвище, iм'я, по батьковi/найменування юридичної особи (осiб, що дiють спiльно): громадянин України Бо-
чаров Олег Євгенович, громадянка України Клiментьєва Тетяна Євгенiвна, громадянин України Бочаров Євген Петрович. До набуття права власностi
на домiнуючий контрольний пакет акцiй афiлiйованим особам, що дiють спiльно, належало: Бочарову Олегу Євгеновичу прямо належало 1 262 496 ак-
цiй, що складало 60,101685 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства; Клiментьєвой Тетянi Євгенiвнi прямо належало 450 279 акцiї, що скла-
дало 21,435732 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства; Бочарова Євгену Петровичу прямо належало 281 840 акцiй, що складало 13,417119
% вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства. Таким чином, афiлiйованим особам належало 1 994 615 акцiй, що складало 94,9545 % вiд загаль-
ної кiлькостi простих акцiй Товариства. Пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй афiлiйованим особам, разом належить
1 996 615 акцiй, що становить 95,0497 % вiд загальної кiлькостi простих акцiй Товариства. Нi до нi пiсля набуття права власностi на домiнуючий кон-
трольний пакет акцiй Товариства вищезазначеним афiлiйованим особам, опосередкована частка в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства не належить.
Iнформацiї про розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить афiлiйованим особам, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i
пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй не має.  В iнформацiї, яка оприлюднена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй ба-
зi даних НКЦПФР та подана до НКЦПФР, щодо кожної особи у шостiй колонцi "Розмiр частки акцiонера (власника) пiсля змiни (у вiдсотках до статутно-
го капiталу)" зазначено загальний розмiр пакета акцiй Товариства, який набули афiлiйованi особи, що дiють спiльно.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента: Повне найменування ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАБРИКА "ПРУТ"; Орга-
нізаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство; Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 02972463; Місцезнаходження 60500, Чернівецька об-
ласть, Герца, Центральна, 41; Міжміський код, телефон (03740) 2-14-04;
Електронна поштова адреса  fabprut@ukrpost.ua; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації
http://prat.pro/Pryt.html; Вид особливої інформації Відомості про зміну ти-
пу акціонерного товариства 2. Текст повідомлення Позачерговими за-
гальними зборами акцiонерiв товариства 27.12.2018р. було прийняте рi-
шення про змiну типу та найменування товариства. Старе найменування
товариства Публiчне акцiонерне товариство "Фабрика "Прут" . Нове най-
менування товариства Приватне акцiонерне товариство "Фабрика "Прут".
28.12.2018р. внесено змiни у ЄДР стосовно змiни типу та найменування
товариства. 3.Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. Директор Поклітар Р.І. 29.12.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД №1", 00444932, Дніп-
ропетровська обл. Центрально-Мiський р-н 50025 мiсто Кривий Рiг Окруж-
на, 9, +38 (056) 409-21-69

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://kgmz1.com.ua/post_companies

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911
3. Місцезнаходження:53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок

62
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007 -
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mgok.dp.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

29 грудня 2018 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" прийнято рi-
шення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а
саме укладення договору купiвлi-продажу електричної енергiї з Держав-
ним пiдприємством "Енергоринок", на суму не бiльше 25 % вартостi акти-
вiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.

Предмет правочину - згiдно з п.1.1. Договору: Державне пiдприємство
"Енергоринок" зобов'язується продавати, а АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" зобов'язується купувати електричну
енергiю з метою постачання її споживачам вiдповiдно до умов Договору.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 679 243,83 тис. грн.

Вартiсть активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства
за 2017 рiк склала 2 717 084,00 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi за
2017рiк (у вiдсотках) становить 24.999%

Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -8, кiлькiсть голосiв,
що проголосували "за" прийняття рiшення -8, "проти" прийняття рiшення
- 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не виз-
наченi.

Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй має бути розмiщений пуб-
лiчним акцiонерним товариством протокол засiдання наглядової ради або
загальних зборiв акцiонерiв, де приймалося рiшення про надання згоди
на вчинення значних правочинiв, АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не наводить-
ся, оскiльки товариство є приватним акцiонерним товариством. 

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 29.12.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РЕМБУД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03332234
3. Місцезнаходження: 33024, м.Рiвне, вул.Соборна,404а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)64-05-27 (0362)64-05-25
5. Електронна поштова адреса: rembud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: rembud.rv.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким

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

II. Текст повідомлення
28.12.2018 року ПрАТ "Рембуд" отримало вiд Публiчного акцiонерного

товариства "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних
цiнних паперiв складений станом на 21.12.2018 року, вiдповiдно до якого
вiдбулись змiни стосовно акцiонерів, яким належать голосуючі акції, роз-
мір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій, а саме:

- Розмiр пакета голосуючих ПАТ "УБ ХАЕС" (код за ЄДРПОУ - 21339688)
став меншим порогового значення пакета акцій. Розмiр частки власника
акцiй  ПАТ "УБ ХАЕС" (код за ЄДРПОУ - 21339688)  в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiд-
сумковий пакет голосуючих акцiй) - 83,18%, пiсля вiдчуження права влас-
ностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0 %. Роз-
мiр частки акцiонера до змiн (у вiдсотках до статутного капiталу) становив
60,38% . Розмiр частки акцiонера пiсля змiн (у вiдсотках до статутного ка-
пiталу) становить 0%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо
або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює розпоряд-
ження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення бу-
ло досягнуто або перетнуто;

- Розмiр пакета голосуючих акцій ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" (код за ЄД-
РПОУ - 34786586)  став більшим порогового значення пакета акцій. Роз-
мiр частки власника ПрАТ "ЕнергоIнвестБуд" (код за ЄДРПОУ - 34786586)
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на та-
кий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0%, пiсля набуття
права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих ак-
цiй) - 83,18%. Розмiр частки акцiонера до змiн (у вiдсотках до статутного
капiталу) становив 0% . Розмiр частки акцiонера пiсля змiн (у вiдсотках до
статутного капiталу) становить 60,38%. Пакет акцiй набуто одноособово,
опосередкованої участi немає. Дата в яку порогове значення було досяг-
нуто або перетнуто: 21.11.2018 року.

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

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

Найменування посади
Директор Потопа Валерiй Омелянович 28.12.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса:mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

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

II. Текст повідомлення 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-

вої заяви члена наглядової ради Савченко Світлани Валеріївни від
17.12.2018 року згідно ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Савченко Світлана Валеріївна (особа
не надала згоди на оприлюднення персональних даних ), на посаді Чле-
на Наглядової ради припинено.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяця. 
На посаду Члена Наглядової ради замість особи, повноваження якої

припинено нікого не призначено.

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

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

2.
Голова правління

Тищенко Юрій Григорович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
АТ КПКІ "ГРУНТОПОСІВМАШ"

Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Кіровоградський
проектно конструкторський інститут "Грунтопосівмаш". Код за ЄДРПОУ:
00237570. Місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул. Генерала Ро-
димцева, 106. Міжміський код, телефон та факс: 0522-32-35-58. Елек-
тронна поштова адреса: gpm@hruntoposivmash.pat.ua. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: hruntoposivmash.pat.ua. Вид особливої інформації: відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-

тента, що прийняв рішення про зміну типу товариства: 27 квітня 2018 ро-
ку, Загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань: 28 грудня 2018 року. Повне найменування акціонерного товарис-
тва до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬ-
КИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ГРУНТОПОСІВ-
МАШ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУК-
ТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ГРУНТОПОСІВМАШ".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки голови правління
Глібко Ігор Юрійович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

АТ "ГІДРОСИЛА"
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Гідросила". Код

за ЄДРПОУ: 05786100. Місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул.
Братиславська, 5. Міжміський код, телефон та факс: 0522-391394,
391101. Електронна поштова адреса: us@hydrosila.com. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: hydrosila.pat.ua. Вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-

тента, що прийняв рішення про зміну типу товариства: 10 квітня 2018 ро-
ку, Загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань: 28 грудня 2018 року. Повне найменування акціонерного товарис-
тва до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА". Пов-
не найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління - Генеральний директор За-
сiнець Євгенiй Григорович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента: Повне найменування ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАБРИКА "ПРУТ"; Орга-
нізаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство; Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 02972463; Місцезнаходження 60500, Чернівецька об-
ласть, Герца, Центральна, 41; Міжміський код, телефон (03740) 2-14-04;
Електронна поштова адреса  fabprut@ukrpost.ua; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації
http://prat.pro/Pryt.html; Вид особливої інформації Відомості про зміну ти-
пу акціонерного товариства 2. Текст повідомлення Позачерговими за-
гальними зборами акцiонерiв товариства 27.12.2018р. було прийняте рi-
шення про змiну типу та найменування товариства. Старе найменування
товариства Публiчне акцiонерне товариство "Фабрика "Прут" . Нове най-
менування товариства Приватне акцiонерне товариство "Фабрика "Прут".
28.12.2018р. внесено змiни у ЄДР стосовно змiни типу та найменування
товариства. 3.Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. Директор Поклітар Р.І. 29.12.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД №1", 00444932, Дніп-
ропетровська обл. Центрально-Мiський р-н 50025 мiсто Кривий Рiг Окруж-
на, 9, +38 (056) 409-21-69

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://kgmz1.com.ua/post_companies

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911
3. Місцезнаходження:53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок
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4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007 -
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mgok.dp.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

29 грудня 2018 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" прийнято рi-
шення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а
саме укладення договору купiвлi-продажу електричної енергiї з Держав-
ним пiдприємством "Енергоринок", на суму не бiльше 25 % вартостi акти-
вiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.

Предмет правочину - згiдно з п.1.1. Договору: Державне пiдприємство
"Енергоринок" зобов'язується продавати, а АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" зобов'язується купувати електричну
енергiю з метою постачання її споживачам вiдповiдно до умов Договору.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 679 243,83 тис. грн.

Вартiсть активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства
за 2017 рiк склала 2 717 084,00 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi за
2017рiк (у вiдсотках) становить 24.999%

Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -8, кiлькiсть голосiв,
що проголосували "за" прийняття рiшення -8, "проти" прийняття рiшення
- 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не виз-
наченi.

Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй має бути розмiщений пуб-
лiчним акцiонерним товариством протокол засiдання наглядової ради або
загальних зборiв акцiонерiв, де приймалося рiшення про надання згоди
на вчинення значних правочинiв, АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не наводить-
ся, оскiльки товариство є приватним акцiонерним товариством. 

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 29.12.2018 р

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо 
"ЗАПоРIжВоГНЕТРИВ", 
00191885 , Запорізька Заводський 
69106 Запорiжжя Пiвнiчне шосе/
вулиця Теплична, буд. 22 "Б"/1 
(061)2394209

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

27.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.zaporozhogneupor.com.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента: Повне найменування ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАБРИКА "ПРУТ"; Орга-
нізаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство; Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 02972463; Місцезнаходження 60500, Чернівецька об-
ласть, Герца, Центральна, 41; Міжміський код, телефон (03740) 2-14-04;
Електронна поштова адреса  fabprut@ukrpost.ua; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації
http://prat.pro/Pryt.html; Вид особливої інформації Відомості про зміну ти-
пу акціонерного товариства 2. Текст повідомлення Позачерговими за-
гальними зборами акцiонерiв товариства 27.12.2018р. було прийняте рi-
шення про змiну типу та найменування товариства. Старе найменування
товариства Публiчне акцiонерне товариство "Фабрика "Прут" . Нове най-
менування товариства Приватне акцiонерне товариство "Фабрика "Прут".
28.12.2018р. внесено змiни у ЄДР стосовно змiни типу та найменування
товариства. 3.Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. Директор Поклітар Р.І. 29.12.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКМОЛОКОЗАВОД №1", 00444932, Дніп-
ропетровська обл. Центрально-Мiський р-н 50025 мiсто Кривий Рiг Окруж-
на, 9, +38 (056) 409-21-69

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.12.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://kgmz1.com.ua/post_companies

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911
3. Місцезнаходження:53400, мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок

62
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665 60007 -
5. Електронна поштова адреса: action1@mgok.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mgok.dp.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

29 грудня 2018 року Наглядовою радою АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" прийнято рi-
шення про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину, а
саме укладення договору купiвлi-продажу електричної енергiї з Держав-
ним пiдприємством "Енергоринок", на суму не бiльше 25 % вартостi акти-
вiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.

Предмет правочину - згiдно з п.1.1. Договору: Державне пiдприємство
"Енергоринок" зобов'язується продавати, а АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИ-
ЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" зобов'язується купувати електричну
енергiю з метою постачання її споживачам вiдповiдно до умов Договору.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 679 243,83 тис. грн.

Вартiсть активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства
за 2017 рiк склала 2 717 084,00 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi за
2017рiк (у вiдсотках) становить 24.999%

Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -8, кiлькiсть голосiв,
що проголосували "за" прийняття рiшення -8, "проти" прийняття рiшення
- 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не виз-
наченi.

Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй має бути розмiщений пуб-
лiчним акцiонерним товариством протокол засiдання наглядової ради або
загальних зборiв акцiонерiв, де приймалося рiшення про надання згоди
на вчинення значних правочинiв, АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не наводить-
ся, оскiльки товариство є приватним акцiонерним товариством. 

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Зiльберман Олександр Юрiйович 29.12.2018 р

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУбЛІчНЕ 

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ЗАПоРІжНЕРУдПРоМ» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00292333 3. Місцезнаходження: 69014 м.Запоріжжя, 
вул. М.Краснова, 12-а 4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 228-28-84, 
(061) 228-28-84 5. Електронна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/
site/00292333/ 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цін-
ні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає біль-
шим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. ІІ. Текст По-
відомлення Дата отримання інформації від Центрального депозитарію 
цінних паперів: 28.12.2018 року. Найменування юридичної особи - власни-
ка акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНТЕХНОЛОГIЇ» (Пайовий венчур-
ний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд «КОНЦЕПТ»), 
Украї на, ідентифікаційний номер 33874456, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 
2331336. Відчуження пакету акцій відбулось прямо. Розмір частки власни-
ка акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження пакету акцій: 
34,9718%, після відчуження - 0%. У емiтента вiдсутні особи, якi входять до 
ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, а також 
iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетну-
то. Повідомлення від власника акццій відповідно до ст. 64-1 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства» до емітента не надходило: емітент не здійснював пу-
блічної пропозиції акцій та його акції не включені до біржового реєстру. 
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів: 
28.12.2018 року. Найменування юридичної особи - власника акцій, якому 
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАПРАНА», Україна, ідентифікаційний номер 
38483138. Відчуження пакету акцій відбулось прямо. Розмір частки власни-
ка акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження пакету акцій: 
9%, після відчуження - 0%. У емiтента вiдсутні осiби, якi входять до ланцю-
га володiння корпоративними правами юридичної особи, а також iнформацiя 
про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Повідом-
лення від власника акццій відповідно до ст. 64-1 ЗУ «Про акціонерні това-
риства» до емітента не надходило: емітент не здійснював публічної пропо-
зиції акцій та його акції не включені до біржового реєстру. Дата отримання 
інформації від Центрального депозитарію цінних паперів: 28.12.2018 року. 
Найменування юридичної особи - власника акцій, якому належать голосу-
ючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій: БОЛКОТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, Республіка Кіпр, 
ідентифікаційний номер 336629. Набуття у власність пакету акцій відбу-
лось прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих 
акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 9,99%, після набуття - 
14,4939%. У емiтента вiдсутні вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також 
iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетну-
то. Повідомлення від власника акццій відповідно до ст. 64-1 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства» до емітента не надходило: емітент не здійснював пу-
блічної пропозиції акцій та його акції не включені до біржового реєстру. 
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів: 
28.12.2018 року. Найменування юридичної особи - власника акцій, якому 
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій: ЕТОРІМІА ТРЕЙДІНГ ЛТД, Рес-
публіка Кіпр, ідентифікаційний номер 343544. Набуття у власність пакету 
акцій відбулось прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості 
голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 9,99%, 
після набуття - 24,99%. У емiтента вiдсутні вiдомостi про осiб, якi входять 
до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через 

яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження 
акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досяг-
нуто або перетнуто. Повідомлення від власника акццій відповідно до  
ст. 64-1 ЗУ «Про акціонерні товариства» до емітента не надходило: емітент 
не здійснював публічної пропозиції акцій та його акції не включені до біржо-
вого реєстру. Дата отримання інформації від Центрального депозитарію 
цінних паперів: 28.12.2018 року. Найменування юридичної особи - власни-
ка акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: СОРЕВЕНО СЕР-
ВІСИЗ ЛТД, Республіка Кіпр, ідентифікаційний номер 323848. Набуття у 
власність пакету акцій відбулось прямо. Розмір частки власника акцій в за-
гальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий па-
кет акцій: 9,99%, після набуття - 24,99%. У емiтента вiдсутні вiдомостi про 
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпо-
рядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення 
було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від власника акццій відповід-
но до ст. 64-1 ЗУ «Про акціонерні товариства» до емітента не надходило: 
емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та його акції не включені 
до біржового реєстру. Дата отримання інформації від Центрального депо-
зитарію цінних паперів: 28.12.2018 року. Найменування юридичної особи - 
власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Компанiя з управлiння акти-
вами «Iнвестицiйний дiм «МЕГАПОЛИС» (ПВНЗІФ «МЕГАПОЛIС-IНВЕСТ»), 
Україна, ідентифікаційний номер 35690099, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 
2331389. Відчуження пакету акцій відбулось прямо. Розмір частки власни-
ка акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження пакету акцій: 
34,7893%, після відчуження - 0,0793%. У емiтента вiдсутні вiдомостi про 
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпо-
рядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення 
було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від власника акццій відповід-
но до ст. 64-1 ЗУ «Про акціонерні товариства» до емітента не надходило: 
емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та його акції не включені 
до біржового реєстру. Дата отримання інформації від Центрального депо-
зитарію цінних паперів: 28.12.2018 року. Найменування юридичної особи - 
власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГРІНВОЛТРЕЙД», Україна, 
ідентифікаційний номер 36008774. Відчуження пакету акцій відбулось пря-
мо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 
відчуження пакету акцій: 5,7856%, після відчуження - 0%. У емiтента 
вiдсутні осiби, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення 
було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від власника акццій відповід-
но до ст. 64-1 ЗУ «Про акціонерні товариства» до емітента не надходило: 
емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та його акції не включені 
до біржового реєстру. Дата отримання інформації від Центрального депо-
зитарію цінних паперів: 28.12.2018 року. Найменування юридичної особи - 
власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: КОМІСІА-
НО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, Республіка Кіпр, ідентифікаційний номер 303951. 
Набуття у власність пакету акцій відбулось прямо. Розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на 
такий пакет акцій: 9,7314%, після набуття - 24,9874%. У емiтента вiдсутні 
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними пра-
вами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) 
здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку 
пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Повідомлення від влас-
ника акццій відповідно до ст. 64-1 ЗУ «Про акціонерні товариства» до емі-
тента не надходило: емітент не здійснював публічної пропозиції акцій та 
його акції не включені до біржового реєстру. III. Підпис 1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голо-
ва правління Заболотний В. М. 28.12.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIо-

НЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«бАНК ФАМIЛьНИй» 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м. Київ,  

проспект Голосiївський, б. 26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

http://www.fbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
28.12.2018 Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради 
№50/2018 вiд 28.12.2018) про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну  - на розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального 
банку України на тендерi 29.12.2018, на строк «овернайт», в сумi 
70 000 000,00  грн. (сiмдесят мiльйонiв гривень 00 коп.).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 70 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
381 498 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 18,35%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради - 6 голосiв, 
кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення, - 6 голосiв, «про-
ти» - 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 Долженко Ольга Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.12.2018
(дата)

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«КоМЕРЦІйНИй ІНдУсТРІАЛьНИй бАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комерцій-
ний Індустріальний Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди 
на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення 
29 грудня 2018 року Єдиним акціонером Акціонерного товариства «Ко-

мерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину, а саме:

придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 232 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітнос-
ті  – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності - 33.75%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
статутом не передбаченi.

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

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

2. Голова Правління  Путінцева Т.В.
29.12.2018

ТоВАРИсТВо З обМЕжЕНоЮ 
ВІдПоВІдАЛьНІсТЮ «КоМПАНІЯ 

З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА 
АдМІНІсТРУВАННЯ ПЕНсІйНИХ ФоНдІВ 

«дАЛІЗ-ФІНАНс»
Інформація щодо ліквідації 

ЗАКРИТоГо НЕдИВЕРсИФІКоВАНоГо ПАйоВоГо 
ІНВЕсТИЦІйНоГо ФоНдУ «сАНІНВЕсТ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ 
ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
34938583, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Серії АЕ № 294609 від 09.12.2014, зі строком дії з 18.05.2013 
необмежений (надалі - Товариство) повідомляє, що 28.12.2018 за-
гальними зборами учасників Товариства було прийнято рішення про 
дострокове припинення діяльності ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «САНІНВЕСТ», ре-
єстраційний код за ЄДРІСІ 23200035 (далі – Фонд) шляхом його лікві-
дації за згодою усіх його учасників у зв‘язку із відсутністю інвестиційно 
привабливих об‘єктів інвестування, негативною тенденцією на фінан-
сових ринках та складною політичною та економічною ситуацією в 
Україні, що призвели до різкого падіння вартості інвестиційних серти-
фікатів Фонду, зниженням дохідності Фонду, а також, у зв‘язку із недо-
цільністю здійснення Фондом подальшого інвестування (Протокол 
№ 64 від 28.12.2018).

Вимоги кредиторів до Фонду приймаються Ліквідаційною комісією 
Фонду у письмовій формі із обов’язковим додаванням документів (їх 
копій), які підтверджують наявність у кредиторів таких вимог, оформ-
лених відповідно до чинного законодавства, за адресою місцезнахо-
дження Ліквідаційної комісії: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 
буд. 7/14, прим. 182. Строк пред’явлення кредиторами вимог стано-
вить два місяці з дня опублікування цього повідомлення в офіційному 
друкованому органі.

Контактний телефон Ліквідаційної комісії Фонду: 044 278-20-82.

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«КоМЕРЦІйНИй ІНдУсТРІАЛьНИй бАНК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комерцій-
ний Індустріальний Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди 
на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення 
27 грудня 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Ко-

мерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину, а саме:

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 100 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітнос-
ті  – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності - 14.55%.

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували 
«за»  - 5, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину статутом не передбаченi.

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

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

2. Голова Правління  Путінцева Т.В.
28.12.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИсТВо "ПоВоРсьКЕ РЕМоНТНо-
ТРАНсПоРТНЕ ПIдПРИЄМсТВо"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00902582
3. Місцезнаходження: 45050, смт. Поворськ, вул. Робiтнича, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 03352 95448 03352 95192
5. Електронна поштова адреса: povorsk.rtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00902582.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Припинено повноваження на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

27.12.2018р. посадових осіб, які не надали згоди на розкриття паспортних 
даних, перебували на посаді 5 років та не мали непогашеної судимості: 
Голова наглядової ради Дехтярук Надiя Василiвна. Володіє 0.2154 % від 
статутного капіталу.Член наглядової ради Кобрина Неля Iванiвна.Володіє 
0.4774% від статутного капіталу. Член наглядової ради Колодка Надiя 
Володимирiвна.Володіє 0.4308% від статутного капіталу. Директор Зу-
брицький Геннадiй Леонтiйович. Володіє 8.0741% від статутного капіталу. 
Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 27.12.2018р. по-
садові особи, які не надали згоди на розкриття паспортних даних, термiном 
на 3 роки та не мають непогашеної судимості: 

Голова наглядової ради Дехтярук Надiя Василiвна. Володіє 0.2154 % 
від статутного капіталу, обрана як акціонер. Протягом останнiх 5 рокiв го-
лова наглядової ради ПрАТ «Поворське РТП». Член наглядової ради Ба-
харєва Людмила Олександрiвна.Володіє 0.1861% від статутного капіталу, 
обрана як акціонер. Протягом останнiх 5 рокiв голова ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Поворське РТП», бухгалтер ФОП Максимук А.В. Член наглядової 
ради Колодка Надiя Володимирiвна. Володіє 0.4308% від статутного капі-
талу, обрана як акціонер. Протягом останнiх 5 рокiв член наглядової ради 
ПрАТ «Поворське РТП». Директор Зубрицький Геннадiй Леонтiйович. Во-
лодіє 8.0741% від статутного капіталу. Протягом останнiх 5 рокiв дирек-
тор, голова правлiння ПрАТ «Поворське РТП».

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

Директор  Зубрицький Геннадiй Леонтiйович

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо  
«КоМЕРЦІйНИй ІНдУсТРІАЛьНИй бАНК»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комерційний 
Індустріальний Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди 
на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення 
28 грудня 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Ко-

мерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину, а саме:

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 130 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітнос-
ті  – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності - 18.91%.

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували 
«за» -  5, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину статутом не передбаченi.

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

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

2. Голова Правління  Путінцева Т.В.
29.12.2018

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИсТВо "ЛьВIВ-
сьКИй ЛоКоМоТИВо-
РЕМоНТНИй ЗАВод"

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 0322378404 
5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.lvivlrz.com

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

II. Текст повідомлення
Ярема Роман Ярославович голова правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ»,обраний на по-

саду 25.09.18,звiльнений 25.12.2018 року, у звязку з припиненням термiну дiї 
укладеного з ним контракту.Пiдстава - протокол засiдання наглядової ради 
ПрАТ «ЛЛРЗ» № 16/2018 вiд22.12.2018 року.

Стадницький Олександр Михайлович обраний членом правлiння 
ПрАт «ЛЛРЗ»з 26.12.2018 року по 29.03.2018 року, та призначений виконую-
чим обовязки голови правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ» на перiод до обрання голови 
правлiння товариства в установленому порядку.Пiдстава - протокол засiдання 
наглядової ради ПрАТ «ЛЛРЗ» № 17/2018 вiд 26.12.2018 (отримано 27.12.2018 
на ПрАТ «ЛЛРЗ)»

Звiльнено Савченко С.В.з посади члена наглядової ради 31.12.2018 року,на 
пiдставi заяви Савченко С.В. вiд 17.12.2018 року,за власним бажанням.

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 Стадницьй Олександр Михайлович
В.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

27.12.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації: 1. Загальні 
відомості: Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Саливонківський цукровий завод»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
00372517; Місцезнаходження: 08662 Київська обл., Василькiвський р-н., 
смт. Гребiнки вул. Бiлоцеркiвська, буд. 1; Міжміський код, телефон та факс: 
(04571) 7-10-06, 7-21-68; Електронна поштова адреса: salivonki@emzvit.
com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.salivonki.inf.ua; Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення: 29.12.2018 р. За рішенням позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (прото-
кол №29/12/18 від 29.12.2018 р) та в зв'язку iз внесенням змiн до статуту 
товариства та необхiднiстю переобрання наглядової ради товариства по-
вноваження Голови Наглядової ради Засухи Андрiя Анатолiйовича (паспорт 
МЕ 848246 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 15.01.2008) 
припинено 29.12.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Cтрок, протягом якого 

особа перебувала на посадi - з 25.07.2012 р.Повноваження Члена Наглядо-
вої ради Коваленко Тамари Василiвни (паспорт СК 814145 виданий 
Василькiвським МВГУ МВС України в Київськiй обл. 15.05.1998р.)-
представника акцiонера «КАПIНI IНВЕСТМЕНТ ЕлЕлПi»(Iдентифiкацiйний 
код юридичної особи OC340869) припинено 29.12.2018 р. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.07.2012 р.. 
Повноваження Члена Наглядової ради Романчука Ярослава Олексiйовича 
(паспорт СС 966434 виданий Тисменицьким РВУ МВС України в Iвано-
Франкiвськiй обл. 29.07.200р.)-представника акцiонера «АМСЕРВ КОНСАЛ-
ТИНГ ЕлЕлПi»(Iдентифiкацiйний номер юр.особи OC340879) припинено 
29.12.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 25.07.2012 р. В зв'язку iз внесенням змiн до статуту това-
риства та лiквiдацiєю ревiзiйної комiсiї товариства повноваження Голови 
Ревiзiйної комiсiї Цаль-Цалко Ольги Iванiвни (паспорт СК 422996 виданий 
Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 17.05.1997р.) при-

ПУбЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «сАЛИВоНКІВсьКИй ЦУКРоВИй ЗАВод»
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пинено 29.12.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 14.04.2011 р. В зв'язку iз прийняттям рiшення про 
лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства на посаду замiсть звiльненої особи 
нiкого не обирали. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Зубченко Євгенiї 
В'ячеславiвни (паспортСК 739386 виданий Василькiвським МВ ГУ МВС Украї-
ни в Київськiй областi 21.03.1998 року) припинено 29.12.2018 р. Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 14.04.2011 р. 
В зв'язку iз прийняттям рiшення про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства 
на посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обирали. Повноваження Члена 
Ревiзiйної комiсiї Носач Вiри Борисiвни (паспортСМ 606168 виданий 
Бiлоцеркiвським мiським вiддiлом №2 ГУ України в Київськiй областi 
05.03.2004 року) припинено 29.12.2018 р.Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - з 14.04.2011 р. В зв'язку iз прийняттям 
рiшення про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства на посаду замiсть 
звiльненої особи нiкого не обирали. В зв'язку iз внесенням змiн до статуту 
товариства та необхiднiстю переобрання наглядової ради товариства Член 
Наглядової ради Засуха Андрiй Анатолiйович (паспорт МЕ 848246 виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 15.01.2008) обраний 29.12.2018 р. 
за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол 
№29/12/18 вiд 29.12.2018 р.). Iз членiв наглядової ради, якi 29.12.2018 р 
обранi позачерговими загальними зборами акціонерів, був обраний Голова 
Наглядової ради Засуха Андрiй Анатолiйович . Це рiшення прийнято 
29.12.2018 р. на засiданнi наглядової ради товариства (ПРОТОКОЛ 
№ 29/12/18-1-НР вiд 29.12.2018 р).Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р -Голова На-
глядової ради, ПАТ «Саливонкiвський цукровий завод» . Посадова особа є 
представником акцiонера фiзичної особи Засухи Анатолiя Андрiйовича, 
розмiр частки якого у загальнiй кiлькостi акцiй - 10,006 %. Член Наглядової 
ради Демченко Роман Васильович (паспортСТ 511001 виданий Фастiвським 
РВ Упрвлiння ДМС України в Київськiй областi 29.09.2016 року) обраний 
29.12.2018 р.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0001% . Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р -При-
ватне сiльськогосподарське пiдприємство «Агрофiрма «Свiтанок», начальник 
внутрiшньої безпеки . Посадова особа є акцiонером товариства , не є пред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором. 

Член Наглядової ради Невзгляденко Володимир Миколайович (паспорт СК 
419875 виданий Гребiнкiвським СВМ Василькiвського МВ ГУМВС України в 
Київськiй областi 24.05.1997р) обраний 29.12.2018 р. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 р -агроном Приватне сiльськогосподарське 
пiдприємство «Агрофiрма «Свiтанок». Посадова особа є акцiонером товари-
ства , не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором. Член Наглядової ради Гурджи Самiр Олегович (паспорт МЕ 
949755 виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 25.06.2009р) 
обраний 29.12.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р -Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮГ-ТРЕЙДИНГ-ГРУПП», директор . Посадова особа не є 
акцiонером товариства, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, 
а є незалежним директором. Член Наглядової ради Тихоненко Олег Володи-
мирович (паспорт ТТ 277220 виданий Деснянським РВ ГУДМС України в мiстi 
Києвi 06.03.2015р) обраний 29.12.2018 р. Акцiями Товариства не володiє Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р -Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КАПIТАЛКОМ», директор.Посадова 
особа не є акцiонером товариства , не є представником акцiонера або групи 
акцiонерiв, а є незалежним директором. В зв'язку iз необхiднiстю обрання 
виконавчого директора товариства та за рiшенням наглядової ради товари-
ства від 29.12.2018 р. (ПРОТОКОЛ № 29/12/18-2-НР вiд 29.12.2018 р) повно-
важення Виконуючого обов'язки виконавчого директора Товариства 
Сiдлецького Олександра Михайловича (паспорт СК 107085 виданий Рокит-
нянським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 20 сiчня 1996 року) припине-
но 29.12.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi з 11.11.2014 р. Виконавчий директор Товариства Сiдлецький 
Олександр Михайлович (паспорт СК 107085 виданий Рокитнянським РВ ГУ 
МВС України в Київськiй областi 20 сiчня 1996 року) обраний на дану посаду 
з 30 грудня 2018 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - iнженер-теплотехнiк, 
головний iнженер, В.О. Виконавчого директора Товариства. 3. Підпис 
В.О.Виконавчого директора Сiдлецький Олександр Михайлович підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе 
відповідальність згідно з законодавством. 29.12.2018 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 "Укргазвидо-

бування"
2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 Київ вул.Кудрявська, 26/28
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 461 28 88, 461 29 51

5. Електронна поштова 
адреса

olena.kupetska@ugv.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.ugv.com.ua

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

II. Текст повідомлення
29.12.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Нацiональною 

акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонером-
власником 8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% статутно-
го капiталу Товариства, було прийнято рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину, а саме, укладення з Нацiональною акцiонерною 
компанiєю «Нафтогаз України» договору купiвлi-продажу природного газу 
сумарним обсягом до 13 938 737 000 куб. м природного газу та вартiстю до 
112773173.72 тис грн з ПДВ.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 
112773173.72 тис грн.

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 
146836446 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства становить 76.8 %.

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 Прохоренко Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.12.29

(дата)

АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
“УКРГАЗВИдобУВАННЯ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «ЗА-

ВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01267834
3. Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Гагарі-

на, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс (05449)2-23-58
5. Електронна поштова адреса zzbk7@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://zzbk7.emitents.org/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства.

Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №7» 

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відкритого акціонерного 
товариства «Завод залізобетонних конструкцій №7» (Протокол №1 від 
21.12.2018 р.) прийняли рішення про зміну типу та назви акціонерного товари-
ства. Державна реєстрація змін до відомостей в ЄДР відбулася 26.12.2018 р.

Директор ПрАТ «Завод залізобетонних конструкцій №7» Калитка 
Валерiй Леонiдович

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ЗАВод ЗАЛІЗобЕТоННИХ КоНсТРУКЦІй №7»
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ІНФоРМАЦІЯ 
ПРо ПРоВЕдЕННЯ АУКЦІоНУ

29 січня 2019 року на АТ «ФоНдоВА бІРжА ПФТс» відбу-
деться аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення:
Дата та час проведення аукціону: 29.01.2019р., початок об 11 год. 

00 хв. 
Вид/тип/різновид/найменування 
цінного паперу:

акції прості іменні

Форма випуску та існування цінного 
паперу:

бездокументарні

Повне найменування емітента 
цінних паперів:

Приватне акціонерне товариство 
«Газтранзит» з іноземними 
інвестиціями

Ідентифікаційний код емітента за 
ЄДРПОУ:

25273549

Номінальна вартість одного цінного 
паперу:

2 000,00 грн.

Міжнародний ідентифікаційний 
номер ЦП:

UA4000129001

Кількість цінних паперів, на які 
звернено стягнення:

16 650 шт.

Початкова ціна лота: 40 220 349,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в 
аукціоні:

8 044 069,80 грн. 

Реквізити рахунку для сплати 
гарантійного внеску:

Поточний рахунок АТ «ФОНДОВА 
БІРЖА ПФТС» №26009000040961 
у Філії АТ «Укрексімбанк» 
м. Києва, МФО 322313, ЄДРПОУ 
21672206 

Кінцевий термін сплати гарантійного 
внеску:

До 15 години 00 хвилин робочого 
дня, що передує дню проведення 
аукціону.
Потенційний покупець, гарантій-
ний внесок від якого не 
надійшов на відповідний 
рахунок АТ «ФоНдоВА бІРжА 
ПФТс» до 15 години 00 хвилин 
робочого дня, що передує дню 
аукціону, не допускається до 
участі в аукціоні.

Кінцевий термін реєстрації 
учасників аукціону (кінцевий 
термін подання заявки на 
придбання цінних паперів на 
аукціоні):

До 15 години 00 хвилин робочого 
дня, що передує дню проведення 
аукціону.

Порядок та строки розрахунку за 
придбані на аукціоні цінні папери, 
реквізити рахунку для сплати коштів 
за такі цінні папери:

Протягом 3 (трьох) робочих днів з 
дати укладання біржового 
контракту за результатами 
аукціону переможець аукціону 
сплачує
на поточний рахунок АТ «ФОНДО-
ВА БІРЖА ПФТС» 
№26009000040961 у Філії 
АТ «Укрексімбанк» м. Києва,  
МФО 322313, ЄДРПОУ 21672206,
вартість придбаних цінних 
паперів, біржовий збір у розмірі 1 
(одного) відсотка від вартості 
придбаних цінних паперів, на які 
звернено стягнення, з 
урахуванням суми гарантійного 
внеску, сплаченого переможцем 
аукціону за участь у торгах 
щодо цінних паперів, 
зазначених у біржовому 
контракті.

Поставка цінних паперів, на які 
звернено стягнення:

Поставка цінних паперів, 
на які звернено стягнення, 
здійснюється після повного 
розрахунку за їх придбання 
переможцем аукціону 
відповідно до укладеного між 
продавцем та переможцем 
аукціону біржового контракту у 
порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну 
систему України.

З документами стосовно аукціона можна ознайомитися, звернувшись 
в Операційне управління АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за телефоном: 
+38 044 2775005, +38 044 2775000, e-mail: asts@pfts.ua, www.pfts.ua.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-

сТВо "бАНК АЛьЯНс" 
2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14360506

3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових 
Стрiльцiв, буд. 50

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 224-66-70 Факс не використо-
вується

5. Електронна поштова адреса securities@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

bankalliance.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Наказу в.о. Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 

28.12.2018 №574-к Фролова Юлiя Миколаївна заступає на посаду Голови 
Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» та приступає до виконання вiдповiдних 
обов’язкiв 29 грудня 2018 року.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
Нацiональним банком України 22 грудня 2018 року погоджено Фролову 
Юлiю Миколаївну на посаду Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» (лист 
НБУ вiд 22.12.2018 №27-0011/68550). Фролову Юлiю Миколаївну призна-
чено (обрано) Головою Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» рiшенням Нагля-
дової ради (протокол №105 засiдання Наглядової ради АТ «БАНК 
АЛЬЯНС» вiд 31 жовтня 2018 року).

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: заступник 
директора Сумської обласної дирекцiї ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (20.08.2011-
06.10.2016); заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС» (10.10.2016-05.10.2017 р.)., Перший заступник Голови 
Правлiння, член Правлiння ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (06.10.2017 р. по 
28.12.2018). 24 травня 2018 року зареєстрованi змiни щодо типу товари-
ства, нове найменування емiтента - АТ «БАНК АЛЬЯНС».

З 17 березня 2018 року по 17 серпня 2018 року виконувала обов’язки 
Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадо-
ва особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Вiдповiдно до Наказу в.о. Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 
28.12.2018 №574-к та рiшенню Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС (про-
токол №105 засiдання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 31 жов-
тня 2018 року) Фролова Юлiя Миколаївна, Перший заступник Голови 
Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» 29 грудня 2018 року заступає на посаду 
Голови Правлiння та припиняє виконання обов’язкiв Першого заступника 
Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС». 

Особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: припи-
нення повноважень вiдбулось у зв’язку з прийняттям Нацiональним бан-
ком України 22 грудня 2018 року рiшення про погодження Фролової Юлiї 
Миколаївни на посаду Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» (лист НБУ 
вiд 22.12.2018 №27-0011/68550). 

Особа перебувала на зазначенiй посадi з 06.10.2017 по 28.12.2018. 
Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.
Вiдповiдно до Наказу в.о. Голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 

28.12.2018 №574-к Щербань Павло Павлович, заступник Голови 
Правлiння, припиняє виконання обов’язкiв Голови Правлiння 28 грудня 
2018 року (останнiй день повноважень). Щербань Павло Павлович вико-
нував обов’язки голови Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС» з 20 серпня 2018 
року. Пiдстава для прйняття рiшення та обґрунтування змiн у персональ-
ному складi посадових осiб: Нацiональним банком України 22 грудня 2018 
року погоджено Фролову Юлiю Миколаївну на посаду Голови Правлiння 
АТ «БАНК АЛЬЯНС» (лист НБУ вiд 22.12.2018 №27-0011/68550), та вступ 
її на посаду Голови Правлiння з 29 грудня 2018 року вiдповiдно до Наказу 
АТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 28.12.2018 №574-к.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. 
Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
3,994938% вiд статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. 

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

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

Заступник Голови Правлiння Буркиця Вiктор Григорович
(ініціали та прізвище керівника)
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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. 28.12.2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Турбо-
атом» (Протокол № 23-НР від 28.12.2018 року) було прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме надання Товари-
ством банківської гарантії на повернення авансового платежу, що складає 
10% від вартості контракту з Контрагентом.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 20 459,3 тис. грн.

Вартість активів АТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів АТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 0,28313%.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою ра-
дою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна 
кількість голосів - 4, кількість голосів «за» - 4, «проти» - 0.

Відповідно до статуту АТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно від 
вартості, є значними правочинами.

2. 28.12.2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Турбо-
атом» (Протокол № 23-НР від 28.12.2018 року) було прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме надання Товари-
ством банківської гарантії на належне виконання контракту, що складає 5% 
від вартості контракту з Контрагентом.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 10 229,6 тис. грн.

Вартість активів АТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів АТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 0,14156%.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою ра-
дою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна 
кількість голосів - 4, кількість голосів «за» - 4, «проти» - 0.

Відповідно до статуту АТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно від 
вартості, є значними правочинами.

3. 28.12.2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Турбо-
атом» (Протокол № 23-НР від 28.12.2018 року) було прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товари-
ством договору про відступлення права вимоги для надання банківської 
гарантії на повернення авансового платежу відповідно до умов контракту з 
Контрагентом.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 20 459,3 тис. грн. 

Вартість активів АТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів АТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 0,28313%.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою ра-
дою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна 
кількість голосів - 4, кількість голосів «за» - 4, «проти» - 0.

Відповідно до статуту АТ «Турбоатом» договори про відступлення пра-
ва вимоги, незалежно від вартості, є значними правочинами.

4. 28.12.2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Турбо-
атом» (Протокол № 23-НР від 28.12.2018 року) було прийнято рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товари-
ством договору про відступлення права вимоги для надання банківської 
гарантії на належне виконання контракту відповідно до умов контракту з 
Контрагентом.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 10 229,6 тис. грн. 

Вартість активів АТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину до 
вартості активів АТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 0,14156%.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою ра-
дою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна 
кількість голосів - 4, кількість голосів «за» - 4, «проти» - 0.

Відповідно до статуту АТ «Турбоатом» договори про відступлення пра-
ва вимоги, незалежно від вартості, є значними правочинами.

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.

28.12.2018 р.

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ТУРбоАТоМ»

Єдиним учасником ПУбЛІчНоГо АКЦІоНЕРНо-
Го ТоВАРИсТВА «ЗАКРИТИй НЕдИВЕР-
сИФІКоВАНИй ВЕНчУРНИй КоРПоРАТИВ-
НИй ІНВЕсТИЦІйНИй ФоНд «РЕЗоЛЮТ», 
ідентифікаційний код юридичної особи 37500450 (надалі – Фонд),  
28 грудня 2018 року було прийнято рішення (Рішення учасника № 2 
від 28.12.2018 року) про ліквідацію Фонду до закінчення строку, 

встановленого регламентом Фонду, у зв`язку з недоцільністю продо-
вження здійснення Фондом діяльності зі спільного інвестування. 
Кредитори можуть звернутись до Ліквідаційної комісії Фонду з ви-
могою про погашення заборгованості протягом 2 місяців з моменту 
публікації повідомлення про ліквідацію Фонду.

Адреса Ліквідаційної комісії Фонду: 01025, м. Київ, вул. Велика  
Житомирська, буд. 6/11;

тел. (044) 206-45-77.

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 "бАНК "ПоРТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207 43 50 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://bank-portal.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
27 листопада 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (надалi - 
Банк) було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства  
Банку з публiчного на приватне, а також про змiну найменування Банку. 
Датою настання змiни є дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про 
юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а саме 
27.12.2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни : 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ». Повне найме-
нування акцiонерного товариства пiсля змiни : АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БАНК «ПОРТАЛ».

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 Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.12.28

(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: Публічне 

акцiонерне товариство «Лопушнянський кар'єр»; 2.Код за ЄДРПОУ: 
00373729; 3.Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, 
с.Лопушня; 4.Міжміський код, телефон, факс: (03435)63518; 5.Електронна 
поштова адреса: lopkar.csd@gmail.com; 6.Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
lk.pat.ua; 7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Лопушнянський кар'єр» (Протокол 
№4 вiд 28.12.2018 року) прийнято рiшення припинити повноваження: голо-
ви Наглядової ради Височанського Василя Iвановича (паспорт КА 
№414465, вид. 25.04.1997р. Жовкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл.). 
Пiдстава: рiшення позачергових загальних зборiв вiд 28.12.18р. Перебував 
на посадi 4 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. - члена Нагля-
дової ради Дячок Мирослава Васильовича (паспорт серiї КВ №794915, 
виданий 16.11.2001р. Городоцьким РВУМВС України у Львiвськiй обл.). 
Пiдстава: рiшення позачергових загальних зборiв вiд 28.12.18р. Перебував 
на посадi 4 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 10%. - члена На-
глядової ради Височанського Володимира Васильовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надав). Пiдстава: рiшення загальних зборiв вiд 
28.12.18р. Перебував на посадi 4 роки. Не володiє часткою в статутному 
капiталi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Лопушнянський кар’єр» (Протокол №4 вiд 28.12.2018 року) 
прийнято рiшення про обрання: член Наглядової ради (згiдно Протоколу 
№10 засiдання Наглядової ради вiд 28.12.2018р. обраний головою Нагля-
дової ради), є акцiонером, Яремчук Iван Михайлович (згоди на розкриття 
своїх паспортних даних не надав). Термiн обрання 3 роки. Посади, якi 
обiймав протягом 5 рокiв: приватний пiдприємець. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi 9,998%. - член Наглядової ради, є акцiонером, Смут Во-
лодимир Володимирович (згоди на розкриття своїх паспортних даних не 
надав). Термiн обрання 3 роки. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: ди-
ректор СУПП «Iванка». Володiє часткою в статутному капiталi 30,753%. - 
член Наглядової ради Височанський Володимир Васильович (згоди на 
розкриття своїх паспортних даних не надав), є представником акцiонера 
Смута Володимира Володимировича, який володiє часткою 30,753%. 
Термiн обрання 3 роки. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: член Нагля-
дової ради.

Всі посадові особи, повноваження яких припинено та обрані посадові 
особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не ма-
ють. Питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової 
ради були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Демидюк Юрій Миронович. Дата 
28.12.2018р.

ПУбЛІчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ЛоПУШНЯНсьКИй КАР’ЄР»

ПоВІдоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ВЕсЕЛо-КУТсьКИй 
КоМбIНАТ ХЛIбоПРодУКТIВ»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 00955294; Місцезнаходження: 67121, Одеська обл., Великоми-
хайлівський р-н, с. Новоборисівка, вул. Леніна буд. 2; Міський код, теле-
фон та факс: 099 247 99 49, відсутній; Електронна поштова адреса: 
00955294@sc-ua.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації - 00955294.sc-ua.
com; Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення: Загальними зборами ПрАТ «ВЕСЕЛО - 
КУТСЬКИЙ КХП» від 28.12.2018 року прийнято рішення: Надати попе-
редню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть 
вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням 
та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних 
договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик/кре-
дитів, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорів про переве-
дення боргу та прийняття всіх прав, зобов'язань за кредитним догово-
ром, внесення змін в договір іпотеки, застави, поруки, кредитного 
звернення до застоводавців про внесення змін в договорів забезпечен-
ня, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв при-
дбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Това-
риства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) 
автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, 
договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової 
продукції, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням ми-
рових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. 
Гранична сукупна вартість правочинів не бiльш 6500000,00 (шість 
мiльйонiв п’ятсот тисяч) доларiв США включно або еквiваленту в 
нацiональнiй валютi України за курсом валют, встановленим 
Нацiональним банком України на момент укладення таких правочинiв, 
або не бiльш нiж 178457,50 тис.грн. (курс НБУ на 28.12.2018р. 1 долар 
США – 27,455 грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить – 42138,1 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 423,51%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 13242840 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 9086670 
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення – 9086670 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення – 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення 
правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом 
акцiонерного товариства не визначенi.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Т.в.о. Директора _____________ Онісів Л.І.

               м.п. 28.12.2018р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-

сТВо «дНІПРоАЗоТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
27.12.2018 р. Наглядовою радою АТ «ДНІПРОАЗОТ» (Протокол № НС-

27122018) прийнято рішення про надання згоди Товариству на здійснення 
значного правочину, а саме укладання договорів з ПрАТ «Видобувна ком-
панія «Укрнафтобуріння». Предмет правочину: Постачальник 
зобов'язується передати, а Споживач прийняти і оплатити природний газ. 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства - 700 141 236,27 грн. Вартість активів за да-
ними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік склала  
3 931 523 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відстотках) - 17,81 %. Загальна кількість 
голосів членів наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення - 0. Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством, статутом АТ «ДНІПРОАЗОТ» не визначені. Адреса сто-
рінки власного веб-сайту, на якій має бути розміщений публічним акціо-
нерним товариством протокол засідання наглядової ради або загальних 
зборів акціонерів, де приймалося рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів, АТ «ДНІПРОАЗОТ» не наводиться, оскільки товари-
ство є приватним акціонерним товариством.

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

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

2. Голова Правління  сідоров с.Л.
28.12.2018

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

(044) 4983815
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ПоВІдоМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВА-
РИсТВо «сУМсьКИй ПРоМПРоЕКТ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00219649
3. Місцезнаходження: 40004, м. суми, площа Привокзальна,  

буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 25-13-94, 

(0542) 78-77-46
5. Електронна поштова адреса: office@spp.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.promproekt.sumy.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

1. У вiдповiдностi до протоколу засідання наглядової ради ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» 
(надалi – Товариство) вiд 27.12.2018 року №8, прийнято рiшення про 
надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (надалi – 
правочин), а саме на укладення Договору субпідряду з ТОВ «БРК ПРО-
ДЖЕКТ ІНЖИНІРИНГ» загальною вартiстю 3 000 тис.грн.

Предмет правочину: виконання робіт по розробці та коригуванню 
проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному про-
екту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по 
вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва. (Коригуван-
ня)».

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства, складає: 3 000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 6 636 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочи-
ну, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у вiдсотках): 45,21%.
Загальна кількість голосів в наглядовій раді емітента – 3 голоси, кіль-

кість голосів, що взяли участь у засіданні наглядової ради при прийнятті 
вищезазначеного рішення – 3 голоси, кількість голосів, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення – 3 голоси, кількість голосів, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення – 0 голосів.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
не передбаченi законодавством України вiдповiдно до статуту Товари-
ства, вiдсутнi.

Додаткова iнформацiя: рiчними загальними зборами акцiонерiв То-
вариства вiд 16.04.2018 року, протокол №26, попередньо надано згоду 
на вчинення Товариством значних правочинів, вартістю більше ніж  
25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не біль-
ше одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною 
вартістю 20 000 тис. грн., предметом (характером) яких є: договори на 
виконання проектно-вишукувальних робіт. Крiм того, вищезазначеними 
загальними зборами акціонерів Товариства наглядовій раді Товариства 
надано повноваження без отримання додаткового рішення загальних 
зборів акціонерів приймати рішення про укладення значних правочинів, 
вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними 
його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість 
яких не повинна перевищувати 20 000 тис. грн., з усіма можливими змі-
нами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не 
більше одного року з дати прийняття цього рішення.

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

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

2. Директор  ____________  Гречаниченко Микола Миколайович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  28.12.2018 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо 
«сУМсьКИй ПРоМПРоЕКТ»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕ-
ТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00191773

3. Місцезнаходження емітента 84551 Донецька область, Бахмут-
ський р-н, м.Часiв Яр вул.Централь-
на, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06274) 7 23 02 (06274) 7 23 02

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

(06274)7-23- 59 (050)142-95-63

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.chok.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Члена правлiння, директора з економiки Гукова Сергiя Вiкторовича (по-

садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнено з 
29.12.2018 р. (дата вчинення дiї 28.12.2018) згідно поданої заяви за влас-
ним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 08.12.2014 р., Рiшення прийнято Наглядовою радою 
Товариства (Протокол № 70 вiд 28.12.2018 р.). На дату складання звiту 
замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади.
Голова правлiння - ге-
неральний директор

________ Бречко Володимир Володимирович

 (підпис)  (ініціали та прізвище 
керівника)

_______________________________
 (дата)

ПУбЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо “чАсIВоЯРсьКИй ВоГНЕТРИВКИй КоМбIНАТ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР»; 2.Код за 
ЄДРПОУ: 00373729; 3.Місцезнаходження:77044 Івано-Франківська обл., 
Рогатинський р-н, с.Лопушня; 4.Міжміський код, телефон, факс: 
(03435)63518; 5.Електронна поштова адреса: lopkar.csd@gmail.com;  
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: lk.pat.ua; 7.Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення: За рiшенням позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР» (Протокол №4 вiд 28.12.2018р.) 

було прийнято рiшення про змiну типу Товариства. Повне найменування акціо-
нерного товариства до зміни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛО-
ПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР». Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ 
КАР'ЄР». Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiститься в єдиному Державному Реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведена 29 грудня 2018р.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Демидюк Юрій Миронович. Дата 
29.12.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ЛоПУШНЯНсьКИй КАР’ЄР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Тернопiльхлiб».2. Код за ЄДРПОУ: 22604879.3. Місцезнахо-
дження: 46027, м. Тернопiль, вул С. Будного,3. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 0352436241 436241.5. Електронна поштова адреса: ternopilxlib@ter.
net.ua.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http:// www.ternopilxlib.ter.net.ua.7. Вид 
особливої інформації:Відомості про зміну типу акціонерного товариства.II. 
Текст повідомлення. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльхлiб» вiд 30.03.2018 р. при-

йнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни типу товариства - Публiчне 
акцiонерне товариство «Тернопiльхлiб». Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни типу товариства - Приватне акцiонерне товариство 
«Тернопiльхлiб». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про Товари-
ство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань — 28 грудня 2018 року. 
III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.2. Директор Криль Марiя Яремiвна.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «ТЕРНоПIЛьХЛIб»

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 
"РВС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 м. Київ  

вул. Введенська, 29/58
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590 00 00
5. Електронна поштова адреса office@rwsbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://rwsbank.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
26 грудня 2018 року рiшенням акцiонера № 26122018/10 АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (надалi - «Емiтент») прийнято рiшення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину з продажу облiгацiй 

внутрiшньої державної позики України на суму 57 434 230 грн.53 коп. 
(п'ятдесят сiм мiльйонiв чотририста тридцять чотири тисячi двiстi трид-
цять грн. 53 коп.).

Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 509 777 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 11,27%.

Єдиний акцiонер Емiтента - Стецюк Олександр Володимирович, який 
станом на 26 грудня 2018 року володiє 12 152 250 (дванадцять мiльонiв сто 
пятдесят двi тисячi двiстi п'ятдесят) штук простих iменних акцiй, що стано-
вить 100 (сто процентiв) голосуючих акцiй вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй Емiтента.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
статутом не передбаченi. 

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 Кравець Владислав Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.12.2018
(дата)

АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИсТВо «РВс бАНК»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ВАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-16306 35
2. АТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 25
3. ПРАТ АФ «ДЕ ВІЗУ» 7
4. ПРАТ АФ «ДЕ ВІЗУ» 12
5. АТ БАНК АЛЬЯНС 45
6. АТ БАНК ПОРТАЛ 46
7. ПРАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 32
8. ПРАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 42
9. ПАТ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ 25
10. ПАТ БУРЛЮК 34
11. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 47
12. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ» 17
13. ПАТ ВІННИЦЯАВТОСПЕЦОБЛАДНАННЯ 35
14. ПАТ ВІННИЦЯАВТОСПЕЦОБЛАДНАННЯ 36
15. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 13
16. АТ ВОЛНА 1 35
17. АТ ГІДРОСИЛА 39
18. ПРАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 29
19. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 8
20. ПРАТ ДАКОР ВЕСТ 16
21. АТ ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» 9
22. АТ ДНІПРОАЗОТ 47
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
23. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 40
24. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 25
25. ПРАТ ЕУРОПА.УА 26
26. ПРАТ ЕУРОПА.УА 28
27. ПРАТ ЕУРОПА.УА СЕРВІС 26
28. ПРАТ ЕУРОПА.УА СЕРВІС 28
29. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7 44
30. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 40
31. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 41
32. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 33
33. ПАТ ЗНВКІФ «РЕЗОЛЮТ» 46
34. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 18
35. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 18
36. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 19
37. ПРАТ ІДС АКВА СЕРВІС 32
38. ПРАТ КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ 8
39. ПРАТ КИЇВСТАР 11
40. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«КІНТО-КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ») 
20

41. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«КІНТО-КЛАСИЧНИЙ») 

21

42. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД АКЦІЙ 
«КІНТО-ЕКВІТІ») 

23

43. ПРАТ КІНТО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ БІРЖІ») 

24

44. ПРАТ КІНТО (ЗАКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ «КІНТО-ГОЛД») 

15

45. ПРАТ КІНТО (ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«КІНТО-НАРОДНИЙ») 

14

46. ПРАТ КІНТО (ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ДОСТАТОК») 

16

47. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 13
48. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 16
49. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 17
50. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 42
51. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 42
52. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 43
53. АТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 39
54. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1 40
55. ТОВ КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (ЗНВПІФ «САНІНВЕСТ») 42
56. ТОВ КУА КАРПАТИ ІНВЕСТ 27
57. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 29
58. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР 47
59. ПРАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР 48
60. ПРАТ ЛУГА 22
61. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 41
62. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 12
63. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 43
64. АТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 39
65. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 11
66. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 12
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
67. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 19
68. ПРАТ МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ 11
69. ПАТ МТБ БАНК 35
70. ПАТ МТБ БАНК 38
71. ПАТ ОДЕСКАБЕЛЬ 27
72. ПРАТ ОЛЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 37
73. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-23 29
74. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 5
75. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 30
76. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 30
77. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 30
78. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 33
79. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» 6
80. ПРАТ ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 43
81. АТ ПРАВЕКС БАНК 13
82. ПРАТ ПРОГРЕС 38
83. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» 31
84. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» 7
85. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 23
86. ЗАТ РАДОСИНЬ 29
87. ЗАТ РАДОСИНЬ 29
88. ЗАТ РАДОСИНЬ 29
89. ПРАТ РАХІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 34
90. АТ РВС БАНК 49
91. ПРАТ РЕМБУД 39
92. ПРАТ РІВНЕ-АВТО 27
93. ПАТ САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 28
94. ПАТ САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 43
95. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 40
96. АТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 
5

97. ПРАТ СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ 48
98. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТИМЕДІА 8
99. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТИМЕДІА 8

100. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 49
101. АТ ТУРБОАТОМ 46
102. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 34
103. АТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 44
104. ПАТ УКРНАФТА 31
105. АТ УНІВЕРСАЛ БАНК 32
106. ПРАТ ФАБРИКА «ПРУТ» 40
107. АТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 45
108. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 10
109. АТ ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО 10
110. АТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 17
111. АТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 31
112. ПРАТ ХОДОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 36
113. ПАТ ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 48
114. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 9
115. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 9
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
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20.08.2015 року № 1316)
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Видається: 
з грудня 2006 р.
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го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
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Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
28.12.2018 р. 
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