Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1

Рішення Комісії № 700 від 09.10.2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
09.10.2018

м. Київ

№ 700

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
з питань провадження депозитарної діяльності
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2018 року за № 1351/32803
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини восьмої
статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII
«Про внесення змін до деяких законів України щодо
сприяння залученню іноземних інвестицій», з метою дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів
законодавства та сприяння залученню інвестицій
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до розділу ІІ Вимог до договору про кореспондентські відносини, затверджених рішенням Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
06 серпня 2013 року № 1411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1497/24029
(із змінами), такі зміни:
1) у пункті 4 після слів «права на які належать клієнтам»
слово
«(депонентам)»
замінити
словами
«депозитарію-кореспондента, а також клієнтам клієнта»;
2) у пункті 5:
в абзаці четвертому підпункту 1 після слів «права на
які належать клієнтам» слово «(депонентам)» замінити
словами «депозитарію-кореспондента, а також клієнтам
клієнта»;
у підпункті 2:
абзац третій після слів «надавати Центральному депозитарію інформацію» доповнити словами «, у тому
числі інформацію про власників цінних паперів, належні
їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитаріюкореспондента в Центральному депозитарії, в порядку
та у випадках, встановлених Комісією,»;
в абзаці четвертому після слів «у цінних паперах його
клієнтів» слово «(депонентів)» замінити словами «, а також клієнтів клієнта депозитарію-кореспондента».
2. Внести до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня
2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030 (із змінами), такі зміни:

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
1) пункт 3 розділу І після слів «Центральний депозитарій веде на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;
2) у розділі ІІ:
у пункті 3:
абзац перший після слів «обслуговування Центральним депозитарієм рахунку» доповнити словом «(рахунків)», після слів «Центральним депозитарієм цінних паперів на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;
абзац сьомий після слів «та/або її депонентів» доповнити словами «, клієнтів номінального утримувача, а
також клієнтів клієнта номінального утримувача»;
у пункті 4:
у підпункті 1:
в абзаці третьому слова «та її депонентам» замінити
словами «, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача»;
в абзаці п’ятому слова «депонентів депозитарної установи, торговців цінними паперами, яким депонентами
надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонентів, та цінних паперів,
що належать депонентам депозитарної установи,» замінити словами «депонентів, номінальних утримувачів,
торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що
належать власникам цінних паперів та обліковуються в
депозитарній установі на рахунку депонентів та номінальних утримувачів,»;
абзац шостий після слів «виконувати на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;
у підпункті 2:
абзац шостий після слів «вести рахунок» доповнити
словом «(рахунки)»;
абзац сьомий після слів «на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;
абзац восьмий після слів «обслуговування рахунку» доповнити словом «(рахунків)», після слів «депозитарних
операцій за рахунком» доповнити словом «(рахунками)»;
абзац дев’ятий після слів «ведення рахунку» доповнити словом «(рахунків)»;
абзац десятий після слів «довідки з рахунку» доповнити словом «(рахунків)»;
абзац дванадцятий після слів «обліковуються на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;
абзац тринадцятий після слів «операцій за рахунком»
доповнити словом «(рахунками)»;
абзац чотирнадцятий після слів «щодо депонентів,»
доповнити словами «номінальних утримувачів,»;
абзац другий підпункту 3 після слів «стану рахунку»
доповнити словом «(рахунків)»;
у підпункті 4:
абзац другий після слів «розпорядника рахунку» доповнити словом «(рахунків)»;
абзац сьомий після слів «відкриття та ведення рахунку» доповнити словом «(рахунків)»;
в абзаці дев’ятому слова «та її депонентам,» замінити
словами «, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача,»;
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в абзаці десятому слова «депонентів, торговців цінними паперами, яким депонентами надані повноваження
на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах
депонентів, та цінних паперів, що належать депонентам,» замінити словами «депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками
цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та
обліковуються в депозитарній установі на рахунку депонентів та номінальних утримувачів,»;
абзац одинадцятий після слова «депонентів,» доповнити словами «номінальних утримувачів,»;
абзац дванадцятий після слів «за рахунком у цінних
паперах депонента» та слів «такого депонента» доповнити словами «, номінального утримувача»;
абзац четвертий пункту 9 після слів «відсутність на рахунку» доповнити словом «(рахунках)», після слів «закриттям рахунку» доповнити словом «(рахунків)».
3. Пункт 3 розділу І Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034
(із змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:
«Договір між депозитарною установою – банком та депонентом, якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи – банку та між ними встановлені ділові відносини
щодо відкриття банківського(их) рахунку(ів), може бути
укладений у порядку, встановленому внутрішніми документами такої депозитарної установи – банку, із застосуванням
спеціалізованого програмного продукту, у тому числі розміщеного в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою депонента – клієнта банку,
який виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів
банку і відповідає нормативно-правовому акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються
на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку щодо порядку ведення
обліку програмних продуктів на фондовому ринку.».
4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням здійснити дії щодо приведення
своїх внутрішніх документів та укладених договорів, до
вимог яких цим рішенням вносяться зміни, у відповідність до цього рішення.
6. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Публiчне акцiонерне товариство «Укрхімпроект»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Укр
хімпроект».
2. Код за ЄДРПОУ:00205618.
3. Місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська,13.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)77-00-82.
5. Електронна поштова адреса: tkach@ukrhimproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ukrhimproekt.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№
Дата
Гранична Вартість активів Співвідношення граничної
з/п прийняття сукупність
емітента за
сукупності вартості
рішення
вартості
даними
правочинів до вартості
правочинів останньої річної активів емітента за даними
(тис. грн)
фінансової
останньої річної фінансозвітності
вої звітності
(тис. грн)
(у відсотках)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента:

Акцiонерне товариство «Тернопiльський
радiозавод «Орiон»». 2. Ідентифікаційний код юридичної осо-

би: 22607719. 3. Місцезнаходження: 46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6.
4. Міжміський код, телефон та факс 0352 243014 0352 244007. 5. Електрона
поштова адреса: sekretar@orion.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://
www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/osoblyva-informatsiia. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» вiд
14.12.2018 року, протокол №15, продовжено термiн повноважень членів
правлiння ПАТ «ТРЗ «Орiон» до 17.02.2019:
- Костецького Володимира Ярославовича. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Володiє пакетом акцiй величиною 0,0029
вiдсотка в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв за-

1 14.12.2018
50 000
36 987
135,18
14.12.2018р., Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрхімпроект», протокол від 14.12.2018р. № 2/2018(23), було:
-схвалено вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів - не більше 50 (п’ятидесяти )
мільйонів гривень на дату вчинення правочину; характер правочинів правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних робіт;.
- надано Генеральному директору Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно з умовами, затвердженими цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких
інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення і підписання та укладення вищезазначених правочинів. Загальна кількість голосуючих акцій 1 301 520 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у
загальних зборах - 1 140 090 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 136 940 шт. Кількість голосуючих акцій,
що проголосували «проти» прийняття рішення -1 575 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор Хухрянський О.М. 	
17.12.2018р.

ймав посаду члена правлiння ПАТ «ТРЗ «Орiон»;
- Грицеляка Володимира Михайловича. Дозволу на розкриття паспортних
даних не отримано. Володiє пакетом акцiй величиною 0,0010 вiдсотка в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду начальника вiддiлу маркетингу та збуту ПАТ «ТРЗ «Орiон», з 29.11.2017 року - член правлiння товариства;
- Сипеня Iгоря Михайловича. Дозволу на розкриття паспортних даних
не отримано. Володiє пакетом акцiй величиною 0,0019 вiдсотка в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду члена правлiння
ПАТ «ТРЗ «Орiон»;
- Бездух Марiї Павлiвни. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Володiє пакетом акцiй величиною 0,0010 вiдсотка в статутному капiталi
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду члена правлiння ПАТ «ТРЗ «Орiон».
ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правління
Карпик Я. М.
(підпис)
14.12.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «КИЙ АВIА ГАРАНТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «КИЙ АВIА
ГАРАНТ»
2. Ідентифікаційний код юридичної 30383799
особи
3. Місцезнаходження
01001, мiсто Київ, вулиця Мала
Житомирська, будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236-51-52 (044) 278-14-50
5. Електронна поштова адреса
office@kag.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://kag.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
12 грудня 2018 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «КИЙ АВIА ГАРАНТ» (Протокол № 53)

було призначено на ту саму посаду (подовжено термiн повноважень) Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «КИЙ АВIА ГАРАНТ» Гринька Костянтина Васильовича строком з
01 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Рiшення прийняте у зв`язку з
тим, що 31.12.2018 року закiнчується строк повноважень Генерального директора Гринька К.В. Посадова особа емiтента часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття персональної iнформацiї - паспортних даних.
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду Директора
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЙ АВIА КАРГО», Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«КИЙ АВIА ГАРАНТ».
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

(підпис)

Гринько Костянтин Васильович
(ініціали та прізвище керівника)
13.12.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство
«Обод»

ПрАТ «КрКЗ» своїх обов’язків перед Банком за Договором про відкриття
кредитної лінії №79/17 від 27.12.17., згідно з умовами якого Банк відкриває
ПрАТ «КрКЗ» відновлювану кредитну лінію.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:
- ліміт кредитної лінії - не більше 22 000 000,00 грн.;
- строк дії кредитної лінії - не більше «21» грудня 2019 року (включно).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 73849 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 29,79%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 160122 акції, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 160122 акції, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 160122 акції та «проти»
прийняття рішення - 0 акцій.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, не визначені статутом акціонерного товариства.
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
Виконуючий обов’язки Директора
Кулинич О.В.
( підпис ) ( ініціали та прізвище керівника )
М.П. 	
17.12.2018
		
( дата )

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента
1. Загальнi вiдомостi
1.1. Повне найменування емiтента:

рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 52.28%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 46 506 481 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства:
вiдсутнi.
II) предмет правочину: продаж та/або передача активiв до статутного
капiталу iнших пiдприємств; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв:
150000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 78,42%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 46 506 481 акцiй; кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 46113147
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного
правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства: вiдсутнi.
3. Пiдпис.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно
з законодавством.
Виконуючий обов’язки Голови правлiння
Шаховал А.М.

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 «Обод»
2.Код за ЄДРПОУ: 13933348
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд
Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-77-30
5.Електронна поштова адреса: obod2009@meta.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://www.obod.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 14.12.18.,
позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод» (протокол від
14.12.18.).
Предмет правочину - укладення ПрАТ «Обод» договору поруки із Акціонерним товариством «Альфа – Банк» (надалі - Банк) за виконання

Публiчне акцiонерне товариство
«Красилiвський машинобудiвний завод»

1.2. Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство
1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента: 14310394
1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 31000, м. Красилiв, Хмельницька обл.,
вул. Центральна, 16
1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента: (03855)44097;
факс:(03855)44077
1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua
1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується
емiтентом для розкриття iнформацiї: www.kmbz.com.ua
1.8. Вид iнформацiї: Відомості про прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повiдомлення:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Красилiвський машзавод»
13.12.2018 р. прийнятi наступнi рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв:
I) предмет правочину: укладання договору поруки iз передачею активiв
в заставу; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100000 тис.грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство
емітента
«Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
1.2.Ідентифікаційний код за
00382125
ЄДРПОУ
1.3.Місцезнаходження емітента Україна, 03039,
м. Київ, проспект Науки, 1
1.4.Міжміський код, телефон та (044) 531-44-21, факс (044) 531-42-61
факс емітента
http://kcf.roshen.com/
1.5. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
1.6.Електронна поштова адреса lawyers@condfab.kiev.ua
емітента
1.7. Дата вчинення події
14 грудня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значного
правочину
2.Текст повідомлення:
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв:
Рішення прийнято 14 грудня 2018 року Наглядовою радою Приватного
акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (надалі – Товариство).
2.2. Предмет правочину:
Надано згоду на укладення Додаткової угоди до Договору підряду № 51
від 26.10.2018 р., укладеного між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, на виконання будівельних робіт на Об'єкті «Реконструкція частини території ККФ «Рошен» для розміщення
адміністративної будівлі, магазину «Рошен» та споруди для шоколадної

лінії на пр. Науки, 1 у Голосіївському районі м. Києва» в частині благоустрою та озеленення території з влаштуванням фонтану.
2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 160 371, 42 тис. грн.
2.4. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
793 915 тис. грн.
2.5. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
20, 20 %.
2.6. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства.
2.7. Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою):
загальна кількість голосів – 3 (три) голоси; кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення – 3 (три) голоси; кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 (нуль) голосів.
2.8. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.
3.Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України:
Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
			
_____________________ Бойчук В.Ю.
				
/ підпис МП /

Публічне акціонерне товариство
«Красилівський машинобудівний завод»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Красилівський машинобудівний завод»
1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14310394
1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл.,
вул. Центральна, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097;
факс:(03855)44077
1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kmbz.com.ua
1.8. Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Красилівський машзавод»
13.12.2018. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:
підтверджено повноваження: Бояршина Миколи Івановича, на посаді
Голови Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи
ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному
капіталі 91,12%), обраного рішенням загальних зборів 19.04.2018 р. терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особі належить пакет акцій у розмірі 0,00002%. Протягом останніх п’яти
років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
підтверджено повноваження: Артазея Андрія Івановича, на посаді
члена Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи
ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному
капіталі 91,12%), обраного рішенням загальних зборів 19.04.2018 р. терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особі належить пакет акцій у розмірі 0,537%. Протягом останніх п’яти років
обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Валієва Сергія Робертовича, на посаді члена Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи
ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному
капіталі 91,12%), обраного рішенням загальних зборів 19.04.2018 р.
терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особі належить пакет акцій у розмірі 0,00002%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
підтверджено повноваження: Жарикової Світлани Олександрівни,
на посаді голови Ревізійної комісії, обраної рішенням загальних зборів
19.04.2018 р. строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду директора адмiнiстративного
департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
підтверджено повноваження: Поркалової Оксани Миколаївни, на посаді члена Ревізійної комісії, обраної рішенням загальних зборів
19.04.2018 р. строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом
останніх п’яти років обіймала посади: начальника вiддiлу корпоративного
облiку, керiвника управлiння фiнансової звiтностi, економiста з аналiзу господарської дiяльностi та контролю операцiй. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
підтверджено повноваження: Черниш Ірини Станіславівни, на посаді
члена Ревізійної комісії, обраної рішенням загальних зборів 19.04.2018 р.
строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Виконуючий обов’язки Голови правління
Шаховал А.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
акціонерний банк
«Укргазбанк»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 23697280
3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом'янський район,
вул. Єреванська, 1, індекс 03087
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-04
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Дата
Зміни
Посада
Прізвище, Іденти- Розмір
вчинення (признаім'я, по
фіка- частки
дії
чено,
батькові ційний
в
звільнеабо повне
код статутно,
наймену- юриному
обрано
вання
дичної капітаабо
юридичної особи
лі
припинеособи
емітента (у
но
повновавідсот
ження)
ках)
1
2
3
4
5
6
0
28.12.2018 припинено Член Наглядо- Маркарова
повновавої ради АБ
Оксана
ження
«УКРГАЗБАНК» Сергiївна
(представник
акцiонера –
Держави
Україна)
Зміст інформації:
На адресу АБ «УКРГАЗБАНК» надiйшов лист Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 12.12.2018 №14010-10-10/33002 (вх. вiд 13.12.2018
№10/64295) разом з заявою Маркарової О.С. вiд 12.12.2018 про припинення своєї дiяльностi вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону
України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України» та вихiд зi складу Наглядової
ради АБ «УКРГАЗБАНК» за власним бажанням.
Вiдповiдно до абзацу третього частини першої статтi 57 Закону України
«Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi.
Згiдно зi ст. 12.14.1. Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» без рiшення загальних
зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним
припиненням договору припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банк за два тижнi – повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Банком вiдповiдної письмової заяви.
На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарова О.С.
перебувала 3 мiсяцi.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не
володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Замiсть Маркарової О.С. на посаду члена Наглядової ради нiкого не
призначено.
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
Перший заступник Голови Правлiння
АБ «УКРГАЗБАНК» 	Дубровiн Олександр Вiталiйович
17.12.2018
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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
№
Дата
Ринкова
Вартість
СпіввідноАдреса
з/п прийнятвартість
активів
шення
сторінки
тя
майна або емітента за ринкової
власного
рішення послуг, що є
даними
вартості веб-сайту, на
предметом останньої майна або якій розміщеправочину
річної
послуг, що ний протокол
(тис. грн) фінансової є предмезагальних
звітності
том
зборів
(тис. грн) правочину, акціонерів/
до вартості
засідання
активів
наглядової
емітента за
ради, на
даними
яких/якому
останньої
прийняте
річної
рішення
фінансової
звітності (у
відсотках)
1
2
3
4
5
6
1
13.12.2018
548.32
5570320.00
0.0098
http://www.
oblenergo.
kharkov.ua
Зміст інформації:
13.12.2018 на засiданнi Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол № 19/2018) прийнято рiшення про надання Товариству згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення з публiчним акцiонерним
товариством «Укртелеком» договору з доступу до елементiв
iнфраструктури об’єкта електроенергетики – вартiсть доступу станом на
01.12.2018 – 548 324,13 грн., у т.ч. ПДВ 91 387,36 грн., за умови внесення
змiн до фiнансового плану Товариства (49 089 одиниць опор для
розмiщення технiчних засобiв телекомунiкацiй). Вiдповiдно до п. 20.1.1.
Статуту АТ "Харкiвобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами, серед iншого, є договора оренди нерухомого майна або основ
них засобiв Товариства. На засiданнi Наглядової ради були присутнi
5 членiв iз 7, таким чином Наглядова рада має кворум. Загальна кiлькiсть
голосiв, що проголосували «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1.
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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ»

(ідентифікаційний код: 05487587) (далі - «Товариство»), з місцезнаходженням за адресою: 23800, Вінницька область, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, буд. 9, адмін. будинок, повідомляє, що у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
31 грудня 2018 року о 11 год. 00 хв. у приміщенні каб. директора №1
за адресою: 23800, Вінницька область, смт. Теплик, вул. Коцюбинського,
буд. 9, кабінет директора №1, опублікованого в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №240(2993) від
14.12.2018р., було допущено технічну помилку,
1. Замість: «Датою складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства визначено
25 грудня 2018 року станом на 24 годину», Слід читати: «Датою складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах
акціонерів Товариства визначено 24 грудня 2018 року станом на 24 годину».
2. Замість: «Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства загальна кількість простих іменних акцій - 708 000 (сімсот вісім тисяч) штук та
голосуючих простих іменних акцій - 708 000 (сімсот вісім тисяч) штук»,
Слід читати: «Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства загальна
кількість простих іменних акцій - 708 000 (сімсот вісім тисяч) штук та голосуючих простих іменних акцій - 587 528 (п’ятсот вісімдесят сім тисяч
п’ятсот двадцять вісім) штук».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Державний ощадний банк України»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«Державний ощадний банк України»
2. Код за ЄДРПОУ 00032129
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 247-86-44 (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса Backoffice.KZ03.00@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації https://www.oschadbank.ua/ua/about/
reporting_issuer/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня
2018 року припинено повноваження члена наглядової ради публiчного
акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» Маркарової О.С. Обґрунтування змiн: вiдповiдно до закону «Про Кабiнет Мiнiстрiв
України», члени КМУ не можуть входити в наглядовi ради пiдприємств, що
мають на метi одержання прибутку.
Тому пiсля призначення Оксани Маркарової мiнiстром фiнансiв її повноваження в наглядових радах державних банкiв припиненi у встановлений
законом термiн. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не
надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
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 Заступник голови правлiння Є.В. ДрачкоЄрмоленко
(підпис) М.П (ініціали та прізвище керівника)14.12.2018 (дата)

Приватне акціонерне товариство «Кар’єроуправління»
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 «Кар’єроуправління»; Організаційно – правова форма Приватне акціонерне товариство; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ –
05520514; Місцезнаходження - 65096, м. Одеса, Балтська дорога буд. 148;
Міський код, телефон та факс – 0487208214; Електронна поштова адреса
емітента - 05520514@sc-ua.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
00906002.sc-ua.com; Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення: ПРАТ «Кар’єроуправління» отримавши
17.12.2018р. повідомлення від ТОВ «Одеський Керамзитовий завод» про
зміну представника, повідомляє: про відкликання Голови (члена) Наглядової ради представника Лисюк Володимир Миколайович, особа не володіє
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

СТВО «СІТІБАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса anna.bechko@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення: - рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
11 грудня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення
(протокол № 161 вiд 11.12.2018р.) про схвалення 2-х значних правочинів:
1) вчиненого Банком 03 грудня 2018 року, предмет значного правочину -

часткою в статутному капіталі емітента, представник обіймав дану посаду
з 29.04.2017р. по 17.12.2018р. Призначити на посаду члена Наглядової
ради Лисюка Костянтина Володимировича, строком до 29.04.2020р.; особа
не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор. Член Наглядової ради є
представником акцiонера (ТОВ «Одеський Керамзитовий завод» (код за
ЄДРПОУ: 36143585) та ні є акцiонером, представником групи акцiонерiв,
незалежним директором. На засіданні Наглядової ради від 17.12.2018р.
обрано Головою Наглядової ради Лисюка Костянтина Володимировича.
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не мають.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління _____________ Грозицький О.О.
			
м.п.
17.12.2018р.
купiвля Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України;
вартiсть предмету значного правочину – 2 387 000 тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
19 007 612 тис. грн. Спiввiдношення вартостi предмету правочину до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –
12.55 %; 2) вчиненого Банком 04 грудня 2018 року: предмет значного правочину - купiвля Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку
України; вартiсть предмету значного правочину – 2 131 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
складає 19 007 612 тис. грн. Спiввiдношення вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 11.21 %.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління АТ «СІТІБАНК» ______ Александр Грант Мак Уортер
(підпис)
М.П.
13.12.2018р.

Акцiонерне товариство «Херсонська теплоелектроцентраль»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство «Херсонська
теплоелектроцентраль»
2. Код за ЄДРПОУ: 00131771
3. Місцезнаходження: 73036 Херсон, Бериславське шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552-36-61-30, 0552-35-24-42
5. Електронна поштова адреса: tatyanka.kovalevskaya.86@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://tec.ks.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Члени Ревізійної комісії АТ «Херсонська ТЕЦ» 11 грудня 2018 року обрали Головою Ревізійної комісії Максимишина Андрія Михайловича (згоди
на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рі-

шення Ревізійної комісії АТ «Херсонська ТЕЦ» від 11.12.2018 р. (Протокол
№ 01/2018) згідно із п. 19.7 Статуту АТ «Херсонська ТЕЦ». Строк, на який
обрано, - на термін повноважень Реізійної комісії. Розмір пакета акцій, яким
володіє в статутному капіталі - 0%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років - головний спецiалiст вiддiлу зiвiтностi
Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу
господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторингу фiнансовогосподарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду державного майна
України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Протокол № 01/2018 засідання Ревізійної комісії від 11.12.2018 р. отримано
та зареестровано на АТ «Херсонська ТЕЦ» 17.12.2018 р.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора Судак Віктор Іванович 17.12.2018
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№242 18 грудня 2018 р.

№242 18 грудня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
АКЦIОНЕРНЕ
Повне
найменування
емітента:

1.

ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 716-34-50 5. Електронна поштова адреса: Karina.Gajdash@privatbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://privatbank.ua/about/management/corp
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб
II. Текст повідомлення
Зміни (призПрізвище, ім'я,
начено,
по батькові або
звільнено,
Дата вчиповне найобрано або Посада
нення дії
менування юриприпинено
дичної особи
повноваження)
1

2

3

4

припинено
Член
Маркарова Ок12.12.2018 повноважен- Наглядосана Сергiївна
ня
вої ради

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

5

6
0

Зміст інформації: На пiдставi особистої Заяви вiд 12 грудня 2018 року
член Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Маркарова Оксана Сергiївна за власним бажанням та вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону
України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" припинила свою дiяльнiсть та
вийшла зi складу Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у зв'язку з призначенням на посаду Мiнiстра фiнансiв України.Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових
осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа
перебувала на посадi з 27.04.2018. Замiсть особи, повноваження якої
припинено, iншу особу не обрано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правління Банку Крумханзл Петр
14.12.2018

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

Повідомлення про виникнення
особливої інформації емітента
Повідомлення
I. Загальні
відомості
про виникнення
особливої
інформації емітента
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКА
ТЕЦ-5"
"ХАРКIВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05471230
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
(код
за ЄДРПОУ 05404268) місцезнаходження 61019, м. Харкiв, пр. Iл5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua
лiча,
буд. 120-А;
тел/факс
(057)
376-3802;
- xermz@ukr.net;
адре6. Адреса
сторінки
в мережі
Інтернет,
якаe-mail
додатково
використовується
са
сторінкидля
в мережі
Інтернет
- http://xermz.com.ua.
емітентом
розкриття
інформації:
http://www.tec5.kharkov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про наВiдомостi
про змiну
складу
посадових осiб емiтента
дання згоди
на вчинення
значних
правочинів
Текст повідомлення
13.12.2018 рiшенням II.загальних
зборів (протокол № 12-01 вiд
Відомості про прийняттярішення про наданнязгоди на вчиненняз13.12.2018)
начнихправочинів
1. - Припинено повноваження
Наглядової ради у складі: Голови - Приходька Костянтина Iвановича,
членівСпіввідношення
- Пузь Олександра
Iвановича
та
Вартість
Адреса
сторінки
Ринкова
Носенка Олександра Євгеновича
перебували
своїх посадах
активів е-. Особи
ринкової
вартості навласного
вебвартість
мітента майна або послуг, сайту, на якій
з 17.09.2012.
майна
за дани- рада
що є упредметом
розміщений
про2. -Дата
Обрано
на абопос3 роки Наглядова
складі: Голова
- Щербинiна
прий№
ми остан- правочину, до
токол загальних
Любов
Володимирiвна,
няття
луг, що єволодiє часткою в статутному капiталi емiтента
з/п
ньоїобiймала
річ- вартості
активів
е- зборів
акціоне44.27%,
останнi 5предмерокiв особа
посади
державного
службовця,
рішення
ноїпосаду
фі- мітента
за
даними рів/засідання
директора. Особу
обрано
на
члена
Наглядової
ради
за
рiшентом пранансової
останньої
річної наглядової
ням загальних зборiв
(протокол
№ 12-01
вiд 13.12.2018),
Головоюради,
Нагвочину
звітності радою
фінансової
звіт- №
на 8яких/якому
плядової ради - обрано
Наглядовою
(протокол
засiданя вiд
(тис. грн)
(тис.єгрн)
ності (у відсотках)
рийняте рішення
13.12.2018), посадова особа
акцiонером;
Член - Бакуменко
Марина
1
2
4
6
Вадимiвна,
останнi 35 рокiв особа
обiймала 5посади лікара, директора,
посадова
особа 1681331
є представником
Щербинiнаhttp://www.tec5.kh
В.М.; Член - Ус1 14.12.2018
3629953акцiонера46.3
arkov.ua
тименко Михайло Калiстратович, останнi 5 рокiв особа обiймав посаду
Зміст
інформації:
14.12.2018
правлiнням
ПрАТ
"Харкiвська
ТЕЦ-5"
на
начальника цеху, пенсіонер, посадова особа є представником
акцiонепiдставi
рiшення
рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого прора
Щербинiна
В.М.
токолом № 6 вiд 25.04.2018, прийнято рiшення про вчинення значного
Зазначені особи не надали згоду на розкриття паспортних даних, ацiправочину. Предмет правочину: купiвля-продаж теплової енергiї для
ями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та
потреб населення. Ринкова вартiсть: 1083,19 грн.за 1 Гкал з ПДВ., 1
посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 13.12.2018.
681 330 622,40 грн. Варiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 3 629 953 000,00 грн.Спiввiдношення ринкової варГолова
правлiння
Щербинiн
В.М. підтверджує
інфортостi
майна
або послуг,
що є предметом
правочину, достовірність
до вартостi активiв
мації,
щоза
міститься
у повідомленні,
та визнає,звiтностi
що вона(унесе
відповіемiтента
даними останньої
рiчної фiнансової
вiдсотдальність
згідно з прийнято
законодавством.
ках):46,3.Рiшення
правлiнням Товариства. Загальна кiлькiсть
голосiв - пять. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - чотири, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття
рiшення- нуль. В засiданнi правлiння брали участь чотири члени правПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента
лiння.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правоПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
чину, не передбаченi
законодавством,
не визначенi
Статутом ПрАТ
"Харкiвська
ТЕЦ-5".
"ХАРКIВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОН-

РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

III. Підпис ЗАВОД"
ТНО-МЕХАНIЧНИЙ
1. Особа,
зазначена
нижче,місцезнаходження
підтверджує достовірність
інформації,
що
(код
за ЄДРПОУ
05404268)
61019, м. Харкiв,
пр. Iллiміститься
у повідомленні,
та визнає,
що вона
несе
відповідальність
згідча,
буд. 120-А;
тел/факс (057)
376-3802;
e-mail
- xermz@ukr.net;
адреса
но із законодавством.
сторінки
в мережі Інтернет - http://xermz.com.ua.
2.Відомостi
Найменування
посади
про прийняття
рiшення про попереднє надання згоди
Голова
Мiнковичправочинiв
Олександр Володимирович
на правління
вчинення значних
14.12.2018
р.
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного
товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 13.12.2018. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення договорiв купiвлiпродажу рухомого або нерухомого майна, основних засобiв, для здiйснення капiтального ремонту будiвель, споруд, основних засобiв, отримання
кредитiв в банках, погашення податкового боргу, i iнших правових дiй,
ринкова вартiсть
майна
або послуг,
що є предметом
правочину,
пов'язаних
з предметом
дiяльностi
Товариства
або веденням
його визнагоспочена
вiдповiдно
до законодавства;
946 044,3
офiцiйним повноваження
курсом гривнi
дарської
дiяльностi.
Надати Наглядовiй
радi(за
Товариства
до
iноземної
валюти
НБУ станом
дату
прийняття
рiшення
щодо
затвердження
цих правових
дiй, а на
Головi
правлiння
повноваження
(12.12.2018
року), що
є еквiвалентом
30 млн.
євро);сукупна вартiсть правощодо пiдписання
зазначених
договорiв.
Гранична
вартiсть
активiв
емiтента
за емiтента
даними за
останньої
рiчної фiнансової
чинiв
40 млн.грн.
Вартiсть
активiв
даними останньої
рiчної фiзвiтностi;
838 453 1
тис.
нансової4звiтностi
363грн;
тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної варспiввiдношення
майна або
є предметом
тостi
правочинiв доринкової
вартостiвартостi
активiв емiтента
за послуг,
даними що
останньої
рiчної
правочину,
вартостi
активiв емiтента
за кiлькiсть
даними голосуючих
останньої рiчної
фiнансової до
звiтностi
2934,7029%.
Загальна
акцiй
фiнансової
вiдсотках);акцiй,
19, 552619
% (станом надля
31.12.2017);
30627 шт. звiтностi
Кiлькiсть (у
голосуючих
що зареєстрованi
участi у зазагальна
кiлькiсть
кiлькiсть
голосiв, що
проголосували
«за» гальних
зборах
30627голосiв,
шт. Кiлькiсть
голосуючих
акцiй,
що проголосували
Голова правлiння
"за" прийняття
рiшення
шт., "проти"
0 шт.
100%
та «проти»
- 0% 30627
прийняття
рiшення
– рiшення
прийнято, Щерякщо
бинiн В.М.
підтверджує
достовірність
інформації,
що міститься
у повідомрiшення
приймається
наглядовою
радою
i така наглядова
рада правоможленні,
та визнає,
що вона (зазначається,
несе відповідальність
згідно з приймається
законодавством.
на
приймати
такi рiшення
якщо рiшення
наглядовою радою)
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.

Акцiонерне товариство “ПРАВЕКС БАНК”

Повідомлення
про виникнення
особливої інформації
(інформації
про
ТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ
РЕМОНТНИЙ
МЕХАНIЧНИЙ
ЗАіпотечні
цінні
папери,
сертифікати
фонду
операцій
з
нерухомістю)
ВОД" (код за ЄДРПОУ 01267188) місцезнаходження 61046, м.Харкiв,

емітента
вул.Єнакiївська, 4; тел/факс (0572) 94-28-89, 778-01-58; e-mail:
I. Загальні відомості
01267188@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
1. Повне найменування
емітента
Акцiонерне
товариство
"ПРАhttp://hrmz.bgs.kh.ua.
Відомості
про зміну
типу акціонерного
товариства
ВЕКС
БАНК"
Дата прийняття рiшення: 03.12.2018.
Найменування
уповноваженого
2. Ідентифікаційний
юридичної
14360920
органу
емiтента, щокод
прийняв
вiдповiдне
рiшення: загальнi збори. Дата
особи
державної
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу,
що мiстяться в ЄДР: 14.12.2018. Повне
найменування
акцiонерного
3. Місцезнаходження
01021,
м.Київ, Кловський
узвiз, товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
"ХАРКIВСЬбудинокТОВАРИСТВО
9/2
КИЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД".
Повне найменування
акцiонер4. Міжміський
код, телефон та факс
(044)201-16-61
(044)201-17-80
ного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
5. Електронна поштова адреса
bank@pravex.kiev.ua
"ХАРКIВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД".
6.Голова
Адресаправлiння
сторінки в Орiшкин
мережі Інтернет,
Д.О. підтверджує достовірність інформації,
яка міститься
додатковоувикористовується
що
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
емітентом
для розкриття інформації
згідно
з законодавством.
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 значних правочинiв на вчинення значного правочину: 12.12.2018 року; предмет правочину: про встановлення лiмiтiв фiнансовим установам.

2. Найменування посади
Т.в.о. Голови Правлiння

(підпис)

Бабаєв С.З.
(ініціали та прізвище керівника)
13.12.2018
(дата)
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на за власним бажанням та вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону
України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" припинила свою дiяльнiсть та
вийшла зi складу Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у зв'язку з призВідомості
Національної
комісії з цінних
паперів та фондового
ринку
наченням
на посаду
Мiнiстра фiнансiв
України.Посадовою
особою не
надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових
осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Особа
Повідомлення
перебувала на посадi з 27.04.2018.
Замiсть особи, повноваження якої
особливої інформації емітента
припинено,про
iншувиникнення
особу не обрано.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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age-
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ИСЗА-

ркiв,
mail:
нет:
тва
ного
Дата
осотоСЬнерТВО

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
III. Підпис
"ХАРКIВСЬКИЙ
1. Особа, зазначена нижче, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
підтверджує достовірність інформації, що
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД" згідно
із законодавством.

(код
за ЄДРПОУ 05404268)
місцезнаходження 61019, м. Харкiв, пр. Iл2.
Найменування
посади
лiча, буд. 120-А; тел/факс (057)
376-3802;
e-mailБанку
- xermz@ukr.net;
Голова
Правління
КрумханзладреПетр
са сторінки в мережі Інтернет - http://xermz.com.ua.
14.12.2018

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
13.12.2018 рiшенням загальних зборів (протокол № 12-01 вiд
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
13.12.2018)
Повне
найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
1. - Припинено
повноваження
Наглядової
ради у складі:ТОВАРИСГолови - ПриТВО
РЕМОНТНИЙ
МЕХАНIЧНИЙ
ЗАходька"ХАРКIВСЬКИЙ
Костянтина Iвановича,
членів - Пузь Олександра
Iвановича
та
Носенка(код
Олександра
Євгеновича
. Особи
перебували на
своїх м.Харкiв,
посадах
ВОД"
за ЄДРПОУ
01267188)
місцезнаходження
61046,
з 17.09.2012.
вул.Єнакiївська,
4; тел/факс (0572) 94-28-89, 778-01-58; e-mail:
2. - Обрано на 3 роки Наглядова
рада усторінки
складі: Голова
- Щербинiна
01267188@sodruzhestvo.com.ua;
адреса
в мережі
Інтернет:
Любов Володимирiвна,
володiєпро
часткою
в статутному
капiталi
емiтента
http://hrmz.bgs.kh.ua.
Відомості
зміну типу
акціонерного
товариства
особа
обiймала посади
державного
службовця,
44.27%,
останнi 5 рокiв
Дата прийняття
рiшення:
03.12.2018.
Найменування
уповноваженого
директора.
Особущо
обрано
на посаду
члена
Наглядової
ради
за рiшеноргану
емiтента,
прийняв
вiдповiдне
рiшення:
загальнi
збори.
Дата
ням загальних
зборiв вiдповiдних
(протокол №
12-01
вiд 13.12.2018),
Головою Нагдержавної
реєстрацiї
змiн
до вiдомостей
про юридичну
осолядової
ради - обрано
Наглядовою
радою
(протокол №акцiонерного
8 засiданя вiд
бу,
що мiстяться
в ЄДР: 14.12.2018.
Повне
найменування
товариства
до змiни:
ПУБЛIЧНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬ13.12.2018),
посадова
особа єАКЦIОНЕРНЕ
акцiонером; Член
- Бакуменко
Марина
КИЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД".
Повне
найменування
акцiонерВадимiвна,
останнi 5 рокiв особа
обiймала
посади
лікара, директора,
ного
товариства
змiни: ПРИВАТНЕ
ТОВАРИСТВО
посадова
особа єпiсля
представником
акцiонераАКЦIОНЕРНЕ
Щербинiна В.М.;
Член - Ус"ХАРКIВСЬКИЙ
РЕМОНТНИЙ
МЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД".
тименко Михайло
Калiстратович,
останнi 5 рокiв
особа обiймав посаду
Голова правлiння
Орiшкинпосадова
Д.О. підтверджує
інформації,
начальника
цеху, пенсіонер,
особа є достовірність
представником
акцiонещо
міститься уВ.М.
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
ра Щербинiна
згідно
з законодавством.
Зазначені
особи не надали згоду на розкриття паспортних даних, ацiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 13.12.2018.

Голова правлiння Щербинiн В.М. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОН(044)ТНО-МЕХАНIЧНИЙ
5864394, (044)ЗАВОД"
4983816,

(044) 4983815

(код за ЄДРПОУ 05404268) місцезнаходження 61019, м. Харкiв, пр. Iллiча, буд. 120-А; тел/факс (057) 376-3802; e-mail - xermz@ukr.net; адреса
сторінки в мережі Інтернет - http://xermz.com.ua.
Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 13.12.2018. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення договорiв купiвлiпродажу рухомого або нерухомого майна, основних засобiв, для здiйснення капiтального ремонту будiвель, споруд, основних засобiв, отримання
кредитiв в банках, погашення податкового боргу, i iнших правових дiй,
пов'язаних з предметом дiяльностi Товариства або веденням його господарської дiяльностi. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження
щодо затвердження цих правових дiй, а Головi правлiння повноваження
щодо пiдписання зазначених договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 40 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 363 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 2934,7029%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
30627 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 30627 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"за" прийняття рiшення 30627 шт., "проти" 0 шт. Голова правлiння Щербинiн В.М. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ації,
ість
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Зміни (призІденти- Розмір часначено,
Прізвище, ім'я,
фікацій- тки вінфорстаГолова правлiння
Щербинiн
В.М.
підтверджує
достовірність
звільнено,
по батькові або
Дата вчиний
коднесе
тутному
мації,
що міститься
у
повідомленні,
та
визнає,
що
вона
відпові№242
обрано або Посада
повне
най- 18 грудня 2018 р.
нення дії згідно з законодавством.
юридич- капіталі
дальність
припинено
менування юриної осо- емітента (у
повноважендичної особи
би
відсотках)
ня)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1
2
3
4
5
6

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ
РЕМОНприпинено ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
Член
Маркарова Ок12.12.2018 повноваженНаглядо0
ТНО-МЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД"
сана Сергiївна

вої місцезнаходження
ради
(код за ЄДРПОУня05404268)
61019, м. Харкiв, пр. Iллiча, буд. 120-А; тел/факс (057) 376-3802; e-mail - xermz@ukr.net; адреса
сторінки
в мережі Інтернет
- http://xermz.com.ua.
Зміст інформації:
На пiдставi
особистої Заяви вiд 12 грудня 2018 року
Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
член Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Маркарова Оксана Сергiївна вчинення значних правочинiв
на за власним бажанням та вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товарисУкраїни "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" припинила свою дiяльнiсть та
тва рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочивийшла зi складу Наглядової ради АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у зв'язку з признiв 13.12.2018. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення договорiв купiвлiначенням на посаду Мiнiстра фiнансiв України.Посадовою особою не напродажу рухомого або нерухомого майна, основних засобiв, для здiйснендано згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
ня капiтального ремонту будiвель, споруд, основних засобiв, отримання
часткою вв статутному
капiталi банку,
непогашеної
за корисликредитiв
банках, погашення
податкового
боргу, судимостi
i iнших правових
дiй,
вi та посадовi
злочини не
має. Змiни
у персональному
складi його
посадових
пов'язаних
з предметом
дiяльностi
Товариства
або веденням
госпоосiб вiдбулись
у вiдповiдностi
до чинногорадi
законодавства
Особа
дарської
дiяльностi.
Надати Наглядовiй
ТоваристваУкраїни.
повноваження
перебувала
на посадi
27.04.2018.
особи,
повноваження
якої
щодо
затвердження
цихз правових
дiй,Замiсть
а Головi
правлiння
повноваження
припинено,
iншу особу
не обрано.
щодо
пiдписання
зазначених
договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 40 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiПідпис
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звiтностi 2934,7029%.
кiлькiсть
голосуючих згідно
акцiй
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30627
шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за2. Найменування
посади
гальних
зборах 30627
шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
Правління
Банку Крумханзл
Петр
"за" прийняття рiшення 30627Голова
шт., "проти"
0 шт. Голова
правлiння Щербинiн В.М. підтверджує достовірність інформації, що міститься14.12.2018
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ХАРКIВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 01267188) місцезнаходження 61046, м.Харкiв,

вул.Єнакiївська, 4; тел/факс (0572) 94-28-89, 778-01-58; e-mail:
01267188@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
http://hrmz.bgs.kh.ua. Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Дата прийняття рiшення: 03.12.2018. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори. Дата
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 14.12.2018. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД".
Голова правлiння Орiшкин Д.О. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУДЬКIВСЬКЕ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУДЬКIВСЬКЕ». 2.Ідентифікаційний код юридичної
особи: 31374853. 3.Місцезнаходження: 17420, Чернiгiвська обл., Бобровицький р-н, сел. Рудькiвка, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 6. 4.Міжміський код, телефон та факс: (04632)25677 (04632)38410. 5.Електронна поштова адреса: dan09@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://rudkivske.pat.ua/. 7.Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 24.04.2018. Найменування уповноваженого органу Товариства, що прийняв вiдповiдне рiшення: рiчнi

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ";

2. Код за ЄДРПОУ: 13548581; 3. Місцезнаходження : 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд.65; 4. Міжміський код,
телефон та факс: 04142 3-22-22, 04142 3-22-22; 5. Електронна поштова
адреса: trubostal@emzvit.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.trubostal.net; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із надходженням 17 грудня 2018 р. від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» - акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» повідомлення
про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера ТОВ «ДІВАТА
ГРУП» Вовка Геннадія Миколайовича на нового Члена Наглядової ради,
17 грудня 2018 р. припинені повноваження Члена Наглядової ради Вовка Геннадія Миколайовича. Вовк Г.М. на посаді члена Наглядової ради перебував з
28.04.2016 р. Вовк Г.М. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Вовк Г.М.
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Вовк Геннадій
Миколайович в Наглядовій раді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» був представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», яке володіє
102265 акцій Емітента, що складає 12,5962 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ».
В зв’язку із надходженням 17 грудня 2018 р. від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» - акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» повідомлення
про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Вовка Геннадія
Миколайовича на нового члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», Кривіч Віталій Вікторович 17 грудня 2018 р. набув повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
на строк по 27 квітня 2019 року. року. Кривіч Віталій Вікторович часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Кривіч Віталій Вікторович непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера (не є акцiонером, не є представником групи акцiонерiв, не
є незалежним директором). Член Наглядової ради Кривіч Віталій Вікторович є
представником акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», яке володіє 102265 акцій Емітента, що складає
12,5962 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ». Перелік інших посад, які обіймав Кривіч
Віталій Вікторович протягом останніх 5 років: інженер 2 категорії бюро супроводження замовлень на металопродукцію і претензій щодо недостач відділу продажів; інженер 2 категорії бюро реалізації основної продукції відділу продажів;
інженер 1 категорії бюро реалізації основної продукції відділу продажів; провідний інженер бюро реалізації основної продукції відділу продажів; начальник
бюро реалізації основної продукції відділу продажів; провідний інженер бюро
транспортної логістики і контролю термінів поставки відділу продажів; в.о. начальника відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ІІІ. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Генеральний директор Спариняк Володимир Миколайович 17 грудня 2018 р.

загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУДЬКIВСЬКЕ». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 14.12.2018. Повне найменування акцiонерного
товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУДЬКIВСЬКЕ». Повне найменування акцiонерного товариства
пiсля
змiни:
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«РУДЬКIВСЬКЕ».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Левковський В.В.
14.12.2018

Акціонерне товариство
«Київський науково-дослідний та проектноконструкторський інститут «Енергопроект»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектноконструкторський інститут «Енергопроект»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи
16392628
3. Місцезнаходження
01135 м. Київ пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)236-09-32 (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса
enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://www.kiep.kiev.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 обрання прийнято на першому засіданні Ревізійної комісії
14.12.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Ревізійної
комісії №3-18 від 14.12.2018 р.
Кизима Євген В’ячеславович (паспорт: серія ЕО номер 867985 виданий 19.03.2001 р. Доманівським РВ УМВС України в Миколаївській області) обрано на посаду Голови Ревізійної комісії.
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 обрано особу: на строк повноваження Ревізійної комісії
(3 роки), але може бути переобраним у будь-який час.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
З 12.2017 р. по т.ч. – Фінансовий директор (за сумісництвом) Товариства
з обмеженою відповідальністю «Укратом Сервіс».
З 11.2017 р. по т.ч. – Головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія».
05.2016 – 11.2017 рр. – Головний бухгалтер Товариства з обмеженою
відповідальністю «Укратом Сервіс».
06.2010 – 05.2016 рр. - Головний бухгалтер Приватного акціонерного
товариства «Міжнародна енергетична компанія».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Голова правління
Малахов Ю.В.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
17.12.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство
«Завод «Русава»

Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський завод»

(ідентифікаційний код 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1.
Телефон (факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@
artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.vlkz.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 14.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі посадових
осіб:
2.1. Переобрані терміном на 3 роки члени наглядової ради, які перебували на посаді 1 рік, представники акціонера ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакета акцій – 51,00%), що пакетами акцій
не володіють: Карпенко Антон Миколайович, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - заступник директора департаменту, президент Компанії-голова правління; Смаль Станіслав Миколайович, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем»,
почесний президент; Грищенко Марина Анатоліївна, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент;.
2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Платонов Георгій Миколайович, акціонер, незалежний директор, розмір пакета акцій –
0,51%, протягом останніх 5 років не працював; Полозюк Олег Миколайович, незалежний директор, пакетом акцій не володіє, інші посади, які
обіймав протягом останніх 5 років – головний спеціаліст НАІУ.
2.3. Достроково припинено повноваження ревізора Усатюк Свiтлани
Вiкторiвни, яка перебувала на посаді 2 роки, пакетом акцій не володіє.
Замість звільненої особи нікого не обрано.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних
даних
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
В.о.директора
Головін В.М.
14.12.18р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Завод «Русава» (ідентифікаційний
код 20032864). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10.
Телефон (факс) – (044) 483-06-19. Електронна поштова адреса – rusava@
artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://20032864.smida.gov.
ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 17.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі посадових
осіб:
2.1. Переобрані терміном на 3 роки члени наглядової ради, які перебували на посаді 1 рік, представники акціонера ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакета акцій – 51,00%), що пакетами акцій
не володіють: Карпенко Антон Миколайович, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - заступник директора департаменту, президент Компанії-голова правління; Смаль Станіслав Миколайович, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем»,
почесний президент; Грищенко Марина Анатоліївна, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент;
2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради - незалежні директори, які не володіють пакетом акцій: Полозюк Олег Миколайович, інші
посади, які обіймав протягом останніх 5 років – головний спеціаліст НАІУ;
Платонов Георгій Миколайович, протягом останніх 5 років не працював.
2.3. Достроково припинено повноваження ревізора Ягельської Людмили Анатоліївни, яка перебувала на посаді 2 роки, пакетом акцій не володіє. Замість звільненої особи нікого не обрано.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних
даних.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Директор Григор’єв В.О.
17.12.18р.

Акціонерне товариство
«Завод «Веста»

Публічне акціонерне товариство
«Лисичанськнафтопродукт»

ЄДРПОУ 02971009
82400, Львівська обл., м. Стрий, Сколiвська,1.Тел/факс 0245 530-73
Електронна адреса - vestastriy@dokaplus.com.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
На підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від
11.12.2018 року стались наступні зміни:
Припинено повноваження членів наглядової ради:
Козак Iгор Федорович. Розмір частки у статутному капіталі 0,29%.
Сич Марiя Михайлiвна. Розмір частки у статутному капіталі 0,00%.
Войтович Iван Михайлович. Розмір частки у статутному капіталі
0,29%.
Обрано членів наглядової ради:
Микіч Ігор Михайлович. Розмір частки у статутному капіталі
25,31%. Климковський Тарас Ігорович. Розмір частки у статутному
капіталі 0,29%. Їжак Руслан Васильович. Розмір частки у статутному
капіталі 0,29%.
Припинено повноваження членів правління:
Климковський Iгор Богданович. Розмір частки у статутному капіталі 35,97%. Микiч Iгор Михайлович. Розмір частки у статутному капіталі 25,31%. Бойко Iван Дмитрович. Розмір частки у статутному
капіталі 4,47%.
Обрано директором: Климковський Iгор Богданович. Розмір
частки у статутному капіталі 35,97%.
Припинено повноваження членів ревізійної комісії:
Сербiна Любов Петрiвна. Розмір частки у статутному капіталі
0,00%.
Обрано ревізором: Климковський Назар Ігорович. Розмір частки
у статутному капіталі 0,29%.
Посадові особи емiтента непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не мають. Посадових осіб обрано термiном на
3 роки.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство
«Лисичанськнафтопродукт»
2. Код за ЄДРПОУ
03484062
3. Місцезнаходження
93117, Луганська обл., місто
Лисичанськ, вулиця Артемівська, будинок 61
4. Міжміський код, телефон та
0645199775 0645199787
факс
5. Електронна поштова адреса
aytіmchenko@lіsnp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://lіsnp.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення. Наглядовою радою ПАТ «ЛНП»
14.12.2018 року прийнято рішення з наступним змістом: продовжити
строк повноважень Голови правління Товариства Тимченко Андрія
Юрійовича строком на 1 рік. Підстава прийняття рішення - повноваження Наглядової Ради, визначені Законом та Статутом товариства.
Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних,
акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років займав посади:
Головний інженер, Керуючий нафтобазою, Голова правління.
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Тимченко Андрій Юрійович 17.12.2018.

№242 18 грудня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПЕРША»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПЕРША»
2. Код за ЄДРПОУ: 31681672
3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00
5. Електронна поштова адреса: office@persha.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://persha.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Тараненка Олега Івановича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від
03.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії АЕ, № 599846, виданий
13.06.1997 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства з 15.04.2016 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства
Костюченка Леоніда Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.).
Паспортні дані: паспорт серії МЕ, № 886194, виданий 21.08.2008 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 22,472166 %. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства з 15.04.2016 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Мусатенко Олени Вікторівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від
03.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії МЕ, № 248886, виданий

01.07.2003 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не
володіє. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства з 15.04.2016 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової Ради Товариства, представника акціонера ПрАТ «АТП 11263», який володіє акціями Товариства в кількості 500 шт.,
Тараненка Олега Івановича. Підстава такого рішення: рішення Загальних
зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.).
Паспортні дані: паспорт серії АЕ, № 599846, виданий 13.06.1997 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Строк, на який
обрано: до переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала
посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, Голова правління.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової Ради Товариства, акціонера, Костюченка Леоніда Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.).
Паспортні дані: паспорт серії МЕ, № 886194, виданий 21.08.2008 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Строк, на який обрано: до переобрання. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 22,472166 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Президент АсМАПУ.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової Ради Товариства, акціонера, Кучинського
Юрія Федоровича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.). Паспортні
дані: паспорт серії СН, № 068598, виданий 28.07.1995 р. Ватутінським РУ ГУ
МВС України в м. Києві. Строк, на який обрано: до переобрання. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,24 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади,
які обіймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Віце-президент.
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
Безбах Н.В.
17.12.2018

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

акцiонера Войташевського Вiктора Вiкторовича у загальнiй кiлькостi акцiй
змiнилась з 15.890% до 0 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 19.134 % до 0 %.
-пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Миронова Дмитра Миколайовича що
становив 17251 штук простих iменних акцiй (12.062 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 0 штук простих iменних акцiй, що становить 0 %
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Миронова Дмитра
Миколайовича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з 10.017 % до 0 %, у тому
числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 12.062 % до 0
-пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Тiтаренко Володимира
Iвановича, що становив 8640 штук простих iменних акцiй (6.041% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 0 штук простих iменних
акцiй, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка
акцiонера Тiтаренко Володимира Iвановича у загальнiй кiлькостi акцiй
змiнилась з 5.017 % до 0 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 6.041 % до 0 %.
-пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Лучков Олександра Олександровича, що становив 0 штук простих iменних акцiй (0 % вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй) збiльшився до10952 штук простих iменних
акцiй, що становить 7.658% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера Лучков Олександра Олександровича у загальнiй кiлькостi
акцiй змiнилась з 0 % до 6.360 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 7.658
-пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Березовський Аркадiя Абрамовича що становив 54558 штук простих iменних акцiй (38.148% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 0 штук простих iменних акцiй, що
становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка акцiонера
Березовський Аркадiя Абрамовича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилась з
31.681% до 0 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
змiнилася з 38.148% до 0 %.
У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано)
вiдбулось зменшення пакетів акцiй, iнформацiя 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 перетнуто.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правлiння
Лендел Юрiй Юрiйович

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Iльницький завод механiчного
зварювального устаткування», 2. Код за ЄДРПОУ:

00222203, 3. Місцезнаходження: 90130, с.Iльниця, Iршавський район, Центральна, 3. 4. Міжміський код, телефон та факс: (03144)2-11-36, 5. Електронна поштова адреса: izmzu@emitents.net.ua, 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: izmzu.emitents.net.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
Публiчне акцiонерне товариство «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» повiдомляє, що згiдно перелiку власникiв iменних
цiнних паперiв ПАТ «Iльницький завод механiчного зварювального устаткування» сформованого станом на 10.12.2018 року Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» та отриманого емiтентом 13.12.2018 року, вiдбулися
змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:
-пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Добромiльської Оксани
Федорiвни, що становив 0 штук простих iменних акцiй (0 % вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй) збiльшився до 63496 штук простих iменних
акцiй, що становить 44.398 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Частка акцiонера Добромiльської Оксани Федорiвни у загальнiй кiлькостi
акцiй змiнилась з 0 % до 36.871 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 44.398 %.
-пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Добромiльського Петра
Iвановича, що становив 0 штук простих iменних акцiй (0 % вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй) збiльшився до 54558 штук простих iменних
акцiй, що становить 38.148% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Частка акцiонера Добромiльського Петра Iвановича у загальнiй кiлькостi
акцiй змiнилась з 0 % до 31.681 %, у тому числi частка у загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 38.148%.
-пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи Войташевського Вiктора
Вiкторовича що становив 27364 штук простих iменних акцiй (19.134 % вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився до 0 штук простих iменних
акцiй, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Частка
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення кредиторам про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНО
ЗАВОД» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з

обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (надалі за текстом - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00306319, місцезнаходження: Україна, 15432, Чернігівська обл., Семенівський район, село Іванпуть, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 3) було прийнято рішення припинити діяльність ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» шляхом
його реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», яке відповідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (результати голосування:
«За» – 1456408 голосів (100 % голосів від загальної кількості голосуючих
акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні), «Проти» – 0 голосів, «Утримався» – 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Товариства у зв’язку з його реорганізацією шляхом перетворення в
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
у наступному складі: Киянська Валентина Iванiвна – Голова Комісії, член
Комісії – Козік Ігор Васильович.
На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства»
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинення, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом

2-х місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ
ЛЬОНОЗАВОД» шляхом перетворення у встановленому порядку за місцезнаходженням Комісії з припинення на ім’я Голови комісії з припинення. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим законодавством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.
Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства»
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій:
- забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
товариством та кредитором.
У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.
Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 15432,
Чернігівська обл., Семенівський район, село Іванпуть, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 3.
Телефон для довідок: (04659)24331 Голова комісії з припинення:
Киянська Валентина Iванiвна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00306319
3. Місцезнаходження: Україна, 15432, Чернігівська обл., Семенівський
район, село Іванпуть, вул. Молодіжна, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (04659)24331
5. Електронна поштова адреса: lnozavod@ekolen.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ecoflax.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI
або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», які
відбулися «12» грудня 2018 року (Протокол № 2 від «12» грудня 2018 року ),
у зв’язку з прийняттям рішення про перетворення Товариства та необхід-

ністю призначення комісії з припинення, призначено (до завершення процедури перетворення) Комісію з припинення у складі:
– призначений «12» грудня 2018 року Голова комісії з припинення
Киянська Валентина Iванiвна; паспорт серії НК № 321248, виданий
29.05.97р. Семенівським РВ УМВС України в Чернігівській області; не
володіє пакетом акцій в статутному капіталі емітента; інші посади, які
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Директор Товариства;
посадову особу призначено на невизначений термін – до завершення
процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
– призначений «12» грудня 2018 рокуЧлен комісії з припинення Козік
Ігор Васильович; паспорт серії НМ № 424750, виданий 04.07.12 р. Семенівським РВ УМВС України в Чернігівській області; не володіє пакетом
акцій в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п’яти років: заступник Директора Товариства; посадову особу призначено на невизначений термін – до завершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова комісії з припинення ______
В. І. Киянська
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Приватне акцiонерне товариство
«ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»

но повноваження Рожи Любов Василiвни на посадi в.о. головного бухгалтера за власним бажанням з 13.12.2018 року. Перебувала на посадi з
21.05.2018р. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою
володiє в статутному капiталi емiтента - 0,039187%. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Згiдно наказу по ПрАТ «Фанплит» №215-к вiд 13.12.2018 року призначено головним бухгалтером Слободян Аллу Василiвну з 14.12.2018 року,
термiном – безстроково. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх
5 рокiв - головний бухгалтер ТОВ «Сатурн-Транс». Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Рижий Микола Леонтiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
17.12.2018
(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
«ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00274690
3. Місцезнаходження: 02160, м.Київ, вулиця Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5591358 044 5591211
5. Електронна поштова адреса: info@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://fanplit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно наказу по ПрАТ «Фанплит» №215-к вiд 13.12.2018 року припине-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повне найменування емітента:

Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:

Приватне акціонерне товариство
«Дружківське рудоуправління»

00191796
84205, Донецька область,
м. Дружківка,
вул. Поленова, буд.112
Міжміський код, телефон та факс: (06267) 3-45-42, 3-29-16
Електронна поштова адреса:
grinenkodu@vesco.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://rudo.net.ua/index.php/
яка додатково використовується actzionery
емітентом для розкриття інформації:
Вид відомостей:
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
Текст повідомлення:
13 грудня 2018 року Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Дружкiвське
рудоуправлiння» (рiшення №43) прийнято рiшення про укладання правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ IНВЕСТМЕНТС», м.Київ, провул. Бехтеревський, 12Б, код за ЄДРПОУ 42395855, що є афiлiйованою
особою ПрАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартiсть активiв
ПрАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2017 рiк складає 627 138 000,00 грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПрАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,5673%. Iншi
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше
07.03.2019 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман

Публічне акціонерне товариство
«Веско»

Публічне акціонерне товариство
«Веско»
00282049
Код за ЄДРПОУ:
84205, Донецька область,
Місцезнаходження:
м. Дружківка,
вул. Індустріальна, буд.2
Міжміський код, телефон та факс: (06267) 3-45-42, 3-29-16
Електронна поштова адреса:
grinenkodu@vesco.com.ua
Адреса сторінки в мережі
http://vesco.net.ua/index.php/
Інтернет, яка додатково викорис- actzionery
товується емітентом для
розкриття інформації:
Вид відомостей:
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість
Повне найменування емітента:

Текст повідомлення:
13 грудня 2018 року Рiшенням єдиного акцiонера ПАТ «Веско»
(рiшення №71) прийнято рiшення про укладання правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової
поворотної фiнансової допомоги вiд Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ IНВЕСТМЕНТС», м.Київ, провул. Бехтеревський, 12Б, код за ЄДРПОУ 42395855, що є афiлiйованою особою
ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом правочину становить
440 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк складає
2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 16,5425%. Iншi iстотнi
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше
07.03.2019 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00306319
3. Місцезнаходження: Україна, 15432, Чернігівська обл., Семенівський
район, село Іванпуть, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (04659)24331
5. Електронна поштова адреса: lnozavod@ekolen.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ecoflax.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:
відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання,
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду
ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»,
які відбулися «12» грудня 2018 року (Протокол №2 від «12» грудня 2018
року), було прийнято рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ
ЛЬОНОЗАВОД».
Результати голосування: «За» – 1456408 голосів (100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є власниками голосуючих акцій), «Проти» – 0 голосів, «Утримався» – 0 голосів.
Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення:
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйноправової форми – акцiонерне товариство.
При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» всі його майнові і немайнові права, грошові
кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ
ЛЬОНОЗАВОД» відповідно до передавального акту, що буде складений
після спливу строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статутний
Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», розмір якого
становить 492810 грн. (чотириста дев'яносто дві тисячі вісімсот десять) (у
випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу
може зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» здійснює обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», що
створюється внаслідок перетворення. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» конвертуються у частки
Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», та розподіляються
серед його учасників. Кожен з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» відбувається із збереженням співвідношення
кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»,
що перетворюється. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються
в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25грн. дорівнює вартості частки в 0,25., тобто розмір частки, яким буде володіти
учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю
«ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» дорівнюватиме сумарній номінальній
вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» на
дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, на яких буде затверджено передавальний акт. Не підлягають
конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова комісії з припинення _______
В. І. Киянська
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ
БАНК"

38377143
01033 м.Київ
вул. Тарасівська, буд.19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса
o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://bankalpari.com/zvitnist/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
з 15.12.2018 повноваження Члена Наглядової ради Ланового В.Т. (згоди
на розкриття паспортних даних не надав) припиняються на підставі отриманого повідомлення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (незалежного) за власним бажанням. Володіє пакетом акцій у розмірі 0%. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0%. Обґрунтування змін у персональному складі – дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради за його бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.08.2018. Замість
особи повноваження якої припинено нікого не обрано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Яковлєв Д.П.
Голова Правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.12.17
(дата)
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