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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МЛИНМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 00953102,
місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,  

місто Дніпро, вул.Політрука Журкіна,1)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів, 
які відбудуться 07 листопада 2018 р. об 13:00 год.

за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Політрука 
Журкіна,1, кімн. №3. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здій-

снюється за місцем проведення зборів з 12:15 до 12:45 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забез-

печення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товари-

ства.
8. Про зміну типу (найменування) товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МЛИНМОНТАЖ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МЛИНМОНТАЖ» та надання повноважень щодо переоформлення 
документів товариства у зв’язку зі зміною типу (найменування) товари-
ства. 

9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, 
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товари-
ства.

10. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товари-
ства.

11. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Това-
риства.

12. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію Това-
риства.

13. Затвердження нової редакції положення про Правління Товари-
ства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх 
характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, 
мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, 
банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО 
та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або 
необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв – 80 000 000,00 грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 01 листопада 2018 р., за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://
mlinmontazh.nr-avers.com.ua/ 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 49051, місто 
Дніпро, вул. Політрука Журкіна,1, кімн.3, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 
16:00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами - Голова Правління Щербакова Т.В. 

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

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

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

Телефон для довідок: (056) 3747267 
Наглядова рада ПАТ «МЛИНМОНТАЖ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
00131564
3. Місцезнаходження 
76014 м. Івано-Франківськ вул. Індустріальна, буд.34
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0342) 52 05 27 (0342) 53 39 38
5. Електронна поштова адреса 
kanc@oe.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.oe.if.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представ-
ництв

II. Текст повідомлення 
11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-

шення про створення філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Південна». 

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Надвірна,  
вул. І. Франка, 29. 

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконуватиме філія – оперативно-експлуатаційне, технічне 
обслуговування електромереж, ремонт електромереж.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про створення філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Східна».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Городенка,  
вул. Я. Стецько, 7. 

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій.

Функції, які виконуватиме філія – оперативно-експлуатаційне, технічне 
обслуговування електромереж, ремонт електромереж.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про створення філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Центральна».

Місцезнаходження філії: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 7. 
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконуватиме філія – оперативно-експлуатаційне, технічне 
обслуговування електромереж, ремонт електромереж.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про створення філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Коломийська».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Коломия,  
вул. І. Франка, 115 б. 

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ри-
нок електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення опе-
ратора системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарю-
вання повинен вжити заходів для відокремлення оператора системи 
розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії. Такі 
заходи зумовили створення об’єднаних філій Емітента та відповідно лікві-
дацію існуючих філій.

Функції, які виконуватиме філія – оперативно-експлуатаційне, технічне 
обслуговування електромереж, ремонт електромереж.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про створення філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Карпатська».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Енергети-
ків, 1. 

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконуватиме філія – оперативно-експлуатаційне, технічне 
обслуговування електромереж, ремонт електромереж.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Богородчанський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, 
смт. Богородчани, вул. Шевченка, 54.

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Верховинський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, 
смт. Верховина, вул. Бандери, 15.

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Городенківський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Городенка,  
вул. Я. Стецько, 7.

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Коломийський міський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Русина, 4.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Коломийський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Коломия,  
вул. І. Франка, 115 б.

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ри-
нок електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення опе-
ратора системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарю-
вання повинен вжити заходів для відокремлення оператора системи 
розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії. Такі 
заходи зумовили створення об’єднаних філій Емітента та відповідно лікві-
дацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
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електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Косівський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Енергетиків, 1.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Лисецький район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт. 
Лисець, вул. Січових Стрільців, 4.

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Надвірнянський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Надвірна,  
вул. І. Франка, 29.

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Снятинський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Гоголя, 5.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Тлумацький район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Тлумач, вул. Про-
мислова, 2.

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Яремчанський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свобо-
ди, 240.

Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

11.10.2018р. Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяоблерго» прийнято рі-
шення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Прикар-
паттяобленерго» «Івано-Франківський район електричних мереж».

Місцезнаходження філії: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 7.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора 
системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен 
вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробни-
цтва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили створен-
ня об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідацію існуючих філій. 

Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій.

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 Бубен О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
12.10.2018р.

(дата) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товари-
ство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» 

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

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – 
Відомості про зміну складу посадових осіб

ІІ. Текст повідомлення
Рiшення про звiльнення посадової особи емiтента прийнято рiшенням 

Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» вiд 12 жовтня 2018 року 
(Протокол №2018-18). Посадова особа Золотова Наталiя Олександрiвна 
(Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) 

звiльнена з посади Члена Правлiння, Начальника служби фiнансового 
монiторингу ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», строк протягом якого перебува-
ла на посадi 11,5 мiсяцiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

Рiшення про призначення посадової особи емiтента прийнято 
рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» вiд 12 жовтня 
2018 року (Протокол №2018-18). Посадова особа Яблочнiков Олександр 
Дмитрович (паспорт серiї СН №220830 виданий Мiнським РУГУ МВС 
України в м. Києвi вiд 04.06.1996р.) призначений на посаду Члена 
Правлiння, Начальника служби фiнансового монiторингу ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал». Приступає до виконання обов'язкiв з 16.10.2018 року. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
трьох рокiв особа обiймав посаду - Заступника Голови Правлiння - 
Вiдповiдального за фiнансовий монiторинг в ПАТ КБ «Центр».

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

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

2. Голова Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал»      Кравченко П.І. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНИй КОМЕРЦІйНИй БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №198, 17 жовтня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВфОРМВИДАВ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02426140

3. Місцезнаходження емітента 61003 м. Харкiв пров. Слюсар-
ний, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hfi@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://harkivformvidav.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Директор Кулик Iгор Сергiйович (паспорт: серiя МН 
номер 855468 виданий ЦВМ Дзержинського ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 02.08.2006р.) припинено повноваження 12.10.2018 р. 
на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол б/н вiд 12.10.2018 р.) у 
зв'язку з заявою про звiльнення за власним бажанням з 18.10.2018р. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi: з 24.04.2018 року. 

Посадова особа Директор Каршев Сергiй Iванович (паспорт: серiя МК 
номер 363530 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 28.11.1996р.) обрано на посаду 12.10.2018р. рiшенням засiдання 
Наглядової ради (Протокол б/н вiд 12.10.2018р.) термiном на 1 рiк з 
19.10.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ТОВ ПКФ «Варта Компанi» директор, 
ТОВ «МХК Динамо» помiчник керiвника.

Директор _________ Кулик Iгор Сергiйович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

16.10.2018
 (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ОСК РЕЗЕРВ»
(ідентифікаційний код 23738116) (надалі Товариство) повідомляє 

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі Збо-
ри), які відбудуться 19 листопада 2018 року об 11.00 годині за 
адресою: місто Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 422. Реєстрація 
акціонерів Товариства здійснюється з 10.00 до 10.45 за місцем про-
ведення Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  - 13 листопада 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі: Байдюкова Оксана Георгіївна, Бі-

лоус Анна Миколаївна. Головою лічильної комісії обрати Байдюкову 
Оксану Георгіївну.

2. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів 
акціонерів.

Проект рішення:
Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного: 

Доповідь по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин. Для ви-
ступів при обговорені до 5 хвилин. Голосування з усіх питань порядку 
денного здійснюється з використанням бюлетенів. 

3. Затвердження Положення з проведення відкритого конкурсу з від-
бору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фі-
нансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:
Затвердити Положення з проведення відкритого конкурсу з відбору 

суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансо-
вої звітності Товариства за 2018 рік.

4. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень з прове-
дення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльнос-
ті для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 
2018 рік.

Проект рішення:
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з проведення від-

критого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання 
послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження відповідальної особи за проведення відкритого кон-
курсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з 
аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Проект рішення:
Відповідальною особою за проведення відкритого конкурсу з відбору 

суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансо-
вої звітності за 2018 рік визначити Ажурову Олену Петрівну .

6. Обрання суб’єкта оціночної діяльності та затвердження умов до-
говору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його по-
слуг.

Проект рішення:
Обрати суб’єктом оціночної діяльності Підприємство громадської ор-

ганізації інвалідів «Центр економіко – правового забезпечення» (код в 
ЄДРПОУ: 3314654), для здійснення оцінки ринкової вартості майна То-
вариства, та затвердити умови Договору, що укладається з ним, встано-
вити розмір оплати його послуг в сумі до 15 000,00 грн.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті www.rezerv.com.ua. 

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер пред’являє паспорт, а 
представник акціонера - паспорт та довіреність. Довіреність на право 
участі та голосування на Зборах видана фізичною особою, посвідчуєть-
ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріаль-
ні дії, або депозитарною установою. Довіреність на представництво ін-
тересів юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. 

Акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням То-
вариства: м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6, оф. 422. Відповідальна осо-
ба за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є 
Голова Правління Шкільняк О.П. тел. (044) 501-90-31. Акціонер має пра-
во внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Згідно 
з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Збо-
рів складеним станом на 08.10.2018р. загальна кількість простих імен-
них акцій Товариства складає 7 273 900 штук, загальна кількість голо-
суючих акцій 5 250301 штук. 

Наглядова Рада ПрАТ «ОСК РЕЗЕРВ»

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БАЗИС"

2. Код за ЄДРПОУ 14231737
3. Місцезнаходження 14021, м. Чернiгiв, вул.Любецька, 70
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0462-649226 0462-649227

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

http://smida.gov.ua/site/14231737/

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

II. Текст повідомлення
16.10.2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерного то-

вариства було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв.
16.10.2018 року наглядовою радою товариства (протокол засiдання 

наглядової ради №23) було прийнято рiшення про встановлення дати 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, - 
31.10.2018 року, порядок та строк їх виплати.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-
гальних зборiв, - 2000558,40 грн. (розмiр дивiдендiв на одну акцiю -  
4,60 грн., в т.ч. податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр).

Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi. 
III. Підпис

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

2. Найменування посади Склярець Андрiй Вiкторович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

16.10.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до ви-
мог Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів. 

Директор Шокало Вiктор Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 12.10.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРМАГ «ЛУЦЬК»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження
43025, мiсто Луцьк, проспект Волi, 1

4. Код за ЄДРПОУ
01557325
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 78-48-18 (0332) 78-48-18 
6. Електронна поштова адреса
info@01557325.pat.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідом-

лення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 12.10.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці http://01557325.pat.ua

в мережі 
Інтернет 12.10.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призначено, звільнено, 
обрано або припинено 

повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
12.10.2018 припинено повноваження член Наглядової 

ради
Хмельов Iгор Якович 0.000430

Зміст інформації:
Без рiшення загальних зборiв Товариства 12.10.2018 припиненi повноваження члена Наглядової ради Товариства ХМЕЛЬОВА IГОРЯ ЯКОВИЧА за 
заявою Хмельова I.Я. вiд 27.09.2018, яка отримана Товариством 27.09.2018 (п.1 абз.2 ч.1. ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Вказаний 
член Наглядової ради Товариства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi 1 рiк 5 мiсяцiв. 
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,000430%. Вказаний член Наглядової ради Товариства не надав згоди 
на поширення його персональних даних. 
Примiтка: на посаду члена Наглядової ради Товариства замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано. 

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКIВСЬКИй РИБГОСП»;2. Код за 
ЄДРПОУ: 30063871

3. Місцезнаходження: 51800, Дніпропетровська обл., Петрикiвський р-н, 
смт. Петрикiвка, вул. Днiпрова, буд.17

4. Міжміський код, телефон та факс: 0992324674
5. Електронна поштова адреса: stock@sand.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

12.10.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб 
ПрАТ «ПЕТРИКIВСЬКИЙ РИБГОСП», а саме:

- припинено повноваження директора Бєлікова Євгена Сергійовича на 
пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол вiд 12.10.2018р.). 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення 
прийняте в зв’язку призначенням на посаду директора іншої особи. Особа 
перебувала на посаді з 05.03.2015р. Особа акцiями товариства не володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

- обрано на посаду директора Тимофєєва Анзорія Анатолійовича на 
пiдставi рішення наглядової ради (протокол вiд 12.10.2018р.). Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте 
в зв’язку з необхідністю обрання директора відповідно до статуту. Особа 
акцiями товариства не володiє. Особу обрано безстроково. До обрання 
займала посади заступника директора, члена та голови наглядової ради. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади: Заступник директора (під-
пис) Бєлiков Євген Сергiйович (ініціали та прізвище керівника) М.П. 
12.10.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБУХІВСЬКА РАйСІЛЬГОСПХІМІЯ»

(код за ЄДРПОУ 05489230, місцезнаходження: Київська обл., 
м. Обухів, вул. Калинова, 57) повідомляє про проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 листопада 2018 
року о 10-00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: Київська обл., 
м. Обухів, вул. Калинова, 57. Реєстрація акціонерів та їх представ-
ників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення 
зборів. Телефон: (04572) 5-01-44. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 13 листопада 2018р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: www.pat-orsh.com.ua

Перелік питань,  
включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів.

2. Затвердження передавального акту. Ухвалення Статуту 
ТОВ  «ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ». Ухвалення рішення про 
підписання установчих документів ТОВ «ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬ-
ГОСПХІМІЯ». 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київ-
ська обл., м. Обухів, вул. Калинова, 57, (бухгалтерія), а в день про-
ведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідаль-
ним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений 
Голова Правління Кіянченко І.І. Пропозиції щодо Порядку денного За-
гальних зборів приймаються за адресою: Київська обл., м. Обухів, 
вул. Калинова, 57, (бухгалтерія). Для реєстрації акціонерам (учасни-
кам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, 
що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен 
мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повнова-
ження. 

Голова Правління  Кіянченко І.І.
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Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться за 
місцезнаходженням Товариства

20 листопада 2018 року о 12:00 год. за адресою: Львівська обл., Бусь-
кий р-н, с. Купче, народний дім.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 год. 14.11.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів
3. Затвердження звіту інвентаризаційної комісії.
4. Переобрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Переобрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день 

проведення зборів з 11.00 год. до 11.50 год.
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший до-

кумент, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – 
Довіреність, та документ, що посвідчує особу. Порядок участі та голосуван-
ня на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним 
законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповід-
но до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та про-
тягом строку, визначеного цим Законом З інформацією з проектів рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена 
на власному веб-сайту товариства за адресою: http://lspc.bfg.lviv.ua/ Акціо-
нери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адре-
сою проведення зборів з понеділка по п’ятницю, за місцезнаходженням 
Товариства, з 8.00 до 16-30 год. в приймальні Дирекції Товариства. Відпо-
відальна особа Нестор А.Є. Телефон для довідок 0676002129

Проект рішень по питаннях порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в запропонованому складі.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства. 
Проект рішення: Обрати Запропонованого Голову зборів та секретаря 

зборів.
3. Про затвердження звіту інвентаризаційної комісії. Проект рішення: 

Затвердити оголошений звіт інвентаризаційної комісії.
4. Про переобрання Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 

кумулятивне голосування
5. Про переобрання Ревізійної комісії товариства. Проект рішення: 

кумулятивне голосування

Директор 
ПрАТ «Львівський селекційно-племінний центр»   Зільберварг А.Р.

До уваги акціонерів 

ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИй СЕЛЕКЦІйНО-ПЛЕМІННИй ЦЕНТР» 
(код за ЄДРПОУ 00701912, місцезнаходження Львівська обл., Буський район. с. Купе )

Повідомлення про прийняте рішення щодо забезпечення існування 
іменних цінних паперів ЗАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА «РАДО-

СИНЬ» у бездокументарній формі.
1. Реквізити емітента: Повне найменування: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА «РАДОСИНЬ». Скорочене 
найменування: ЗАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА «РАДОСИНЬ». Код 
за ЄДРПОУ: 21538933. Місцезнаходження: 02217, м. Київ, проспект Мая-
ковського, 6; адреса для поштових повідомлень: 01133, м. Київ, вул. Куту-
зова, 18/7, оф. 310/1, Телефон, факс: +380503119721, Контактна особа: 
Арбітражний керуючий - ліквідатор Ганюк Тетяна Миколаївна.

2. Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існу-
вання, щодо якого прийнято рішення про забезпечення існування іменних 
цінних паперів у бездокументарній формі: Вид цінних паперів (із зазначен-
ням типу): акції прості іменні. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата 
реєстрації: 23.04.1998 р., орган, що видав свідоцтво: Управління Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-
ласті, реєстраційний номер випуску: 179/10/1/98. Міжнародний ідентифіка-
ційний номер цінних паперів: UA1008761009.

3. Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск 
акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію: Найменування: 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України». Код 
за ЄДРПОУ: 30370711. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г.

4. Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати ра-
хунки в цінних паперах власникам цінних паперів: Найменування: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ». Код за ЄДРПОУ: 33056212. Місцезнаходження: 01133, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7. Телефони контактної особи: тел. /044/ 369-50-91, 
факс: /044/ 286-39-72. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяль-
ності депозитарної установи: Серія АЕ № 286543, видана Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013 р.

5. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами 
в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах 
власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх 
наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних па-
перах;

6. Після депонування глобального сертифікату Центральним депозита-
рієм, Товариство відкриває рахунки у цінних паперах в обраній ним депози-
тарній установі та подає розпорядження про зарахування на них акцій. Для 
подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депо-
зитарних послуг власникам акцій необхідно звернутись до депозитарної 
установи та особисто укласти договір про обслуговування рахунку у цінних 
паперах з обраною Товариством депозитарною установою або з обраною 
ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА фІРМА «РАДОСИНЬ»

ПРАТ «ДЕВОН».
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-

нів). 
Код за ЄДРПОУ 30780664.

1. Місцезнаходження 01010, м.Київ, Московська, 
24 кв. 21 

2. Міжміський код, телефон та факс 044-499-62-14, 499-62-14 
3. Електронна поштова адреса dyzmanski@dewon.com.ua 
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.
ua/dewon

Текст повідомлення
Затвердити подання Наглядової ради ПрАТ «ДЕВОН» про надання зго-

ди на вчинення значного правочину, ринкова вартiсть якого перевищує  
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
товариства, для можливостi укладення договорiв (контрактiв) на викуп кре-
диторської заборгованостi ПрАТ «ДЕВОН» в розмiрi до 4 541 478,00 доларiв 
США (127 560,580 тис.грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 36,35 %. Предмет правочину – кредитор-
ська заборгованiсть ПрАТ «ДЕВОН» перед АТ «ТРАСТА КОМЕРЦБАНКА» 
(м. Рига, Латвiя) за Кредитним договором № K-32/2006 вiд 24.03.2006 р. у 
нового кредитора (кредиторiв). Повiдомлення отримано 11.10.2018 р. за 
вх. № 123-ЛУ.

Визначені або поновлені рейтингові оцінки ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕйТИНГ» за період 01.09.2018–30.09.2018 року

Назва емітента / фінансової установи Код 
ЄДРПОУ

Тип 
рейтингу Рейтингова дія Рейтингова 

оцінка Прогноз
Дата 

останньої 
рейтингової дії

КІНТО, ПрАТ КУА 16461855 ІРК Поновлення uaA.amc Стабільний 03.09.2018
КРАЇНА, ПАТ СК 20842474 РФСС Поновлення uaAА+ Позитивний 04.09.2018
Брокбізнес, АТ СК 20344871 РФСС Поновлення uaAA- Стабільний 07.09.2018
УКРСИББАНК, ПАТ 09807750 РП Поновлення uaAAА Стабільний 10.09.2018
Глобус, ПАТ КБ 35591059 РП, РД Поновлення uaАА, ua2+ Стабільний 11.09.2018
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "СУДНОПЛАВ НА 
КОМПАНІЯ "УКРРІЧфЛОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 594-57-88 044 594-57-89
5. Електронна поштова адреса y.kryvoshyia@urf.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://urf.ua/ua/akczioneram/ 

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

ІІ. Текст повідомлення

За рішенням виконавчого органу Приватного акціонерного товариства 
«Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – АСК «Укррічфлот»), генераль-
ного директора АСК «Укррічфлот», від 16 жовтня 2018 року, оформленим 
наказом АСК «Укррічфлот» №136/к від 16 жовтня 2018 року, Авер’янову На-
талю Олександрівну (згода на розкриття паспортних даних не надана) з  
16 жовтня 2018 року звільнено з посади головного бухгалтера департаменту 
бухгалтерського та податкового обліку фінансово-економічної дирекції АСК 
«Укррічфлот», за її заявою у зв’язку з переведенням на іншу посаду. Розмір 
пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 
03.05.2017 року (1 рік, 5 місяців та 12 днів).

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

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

2. Генеральний 
директор

_________ 
(підпис)

Д.О. Москаленко
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.10.2018 
(дата)

Повне найменування емітента: 

Код за ЄДРПОУ: 
Місцезнаходження:

Міжміський код, телефон та факс:
Електронна поштова адреса:
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство 
«Веско»
00282049
84205, Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.com.ua

http://vesco.net.ua/index.php/actzionery
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

Текст повідомлення:
12 жовтня 2018 року рiшенням єдиного акцiонера ПАТ «Веско» №66 

надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є 
збiльшення суми договору №08400/ДОН-2018 вiд 12.02.2018 року про 
отримання послуг перевезення вантажiв, надання вантажних вагонiв для 
перевезення тощо, у вагонах перевiзника. Сума коштiв, що є предметом 
правочину становить 500 000 000,00 грн. Вартiстьактивiв 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 
18,7983%.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовірність iнформацiї, що 
мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе відповідальність згiдно з 
законодавством.

Генеральний директор  Є.В. Цимарман

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕСКО»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство
«Чернігівський річковий порт»

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

03150220

3. Місцезнаходження 14000, Чернігівська область,
місто Чернігів, вулиця Підвальна, 23

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04622) 4-31-48, (04622) 4-00-61

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

http://chernigivriverport.pat.ua

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

Рішення вищого органу емітента або 
суду про припинення або банкрутство 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
12.10.2018 року єдиним акціонером Приватного акціонерного товари-

ства «Чернігівський річковий порт» (далі – Товариство), який володіє 100% 
акцій Товариства, - Приватним акціонерним товариством «Судноплавна 
компанія «Укррічфлот» (ідентифікаційний код – 00017733) (далі – Акціо-
нер) прийнято рішення про припинення Товариства (спосіб припинення – 
приєднання). Рішення прийнято у зв’язку із оптимізацією структури управ-
ління активами Акціонера.

Питання про припинення Товариства розглядалось Акціонером – 
12.10.2018 року.

Рішення прийнято Акціонером одноособово у порядку визначеному в 

ст.49 Закону України «Про акціонері товариства», у зв’язку з чим, загальні 
збори акціонерів не проводились.

У приєднанні беруть участь:
1. Приватне акціонерне товариство «Чернігівський річковий порт», 

місцезнаходження: 14000, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Під-
вальна, 23 (товариство, що припиняється шляхом приєднання).

2. Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укрріч-
флот», місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд.8 (товари-
ство, до якого здійснюється приєднання).

Умови приєднання:
Згідно з ч. 5 ст. 85 Закону України «Про акціонерні товариства» не під-

лягають конвертації, у тому числі, акції товариства, що приєднується, влас-
ником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання.

Відповідно до п.1. Розділу IV Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за №822/23354, оскільки, Акціо-
неру, до якого здійснюється приєднання, належать 100 відсотків простих 
акцій Товариства, що припиняється шляхом приєднання, такі акції не підля-
гають конвертації та анулюються шляхом скасування реєстрації їх випуску.

Відповідно до п.9 Розділу І Порядку здійснення емісії та реєстрації ви-
пуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, 
виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердже-
ного рішенням НКЦПФР від 09.04.2013 №520, зареєстрованого Міністер-
ством юстиції України 21.05.2013 за №795/23321, не підлягають конверта-
ції акції акціонерних товариств, що приєднуються, власником яких є 
акціонерне товариство, до якого здійснюється приєднання.

Ураховуючи вищевикладене, акції Товариства не конвертуються, зміни 
до статутного капіталу Акціонера не вносяться.

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 О.В. Рождьонний
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
12.10.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИй РІЧКОВИй ПОРТ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"СУДНОПЛАВНА 
КОМПАНІЯ "УКРРІЧфЛОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 594-57-88 044 594-57-89

5. Електронна поштова 
адреса

y.kryvoshyia@urf.ua

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

http://urf.ua/ua/akczioneram/ 

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

ІІ. Текст повідомлення
За рішенням виконавчого органу Приватного акціонерного товариства 

«Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – АСК «Укррічфлот»), гене-
рального директора АСК «Укррічфлот», від 12 жовтня 2018 року, оформ-
леним наказом АСК «Укррічфлот» №133/к від 12 жовтня 2018 року, Мар-
чук Іванну Миколаївну (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 
16 жовтня 2018 року призначено на посаду головного бухгалтера департа-
менту бухгалтерського та податкового обліку фінансово-економічної ди-
рекції АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким 
володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Особа призначена строком на 3 місяці (з 16.10.2018 по 15.01.2019) та 
може бути звільнена з підстав, передбачених чинним законодавством 
України. Протягом останніх п’яти років займала посади: головний бухгал-
тер ПрАТ «Інтернафтогазбуд», головний бухгалтер ТОВ «НБК-Проект», 
головний бухгалтер ПП «Метал-Сервіс», головний бухгалтер ТОВ «Роял 
Хауз», головний бухгалтер ТОВ «Роял Хауз Груп», фінансовий директор 
ТОВ «Роял Хауз Груп», фінансовий аналітик ТОВ «КУА Роял Менедж-
мент». Підстава призначення – заява Марчук І.М. та наказ про прийняття 
на роботу.

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

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

2. Генеральний директор _______ 
(підпис)

Д.О. Москаленко
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.10.2018 
(дата)

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-

УКРАЇНА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 22906155
3. Юридична адреса: 01601 м. Київ Велика Житомирська,20
4. Міжміський код, телефон та факс 044-585-21-99 
5. Електронна поштова адреса solodkaya@pcbu.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.pcbu.kiev.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 08.10.2018р. № 2737, наказом 

ФГВФО від 08.10.2018р № 385 та наказом ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- 
УКРАЇНА» від 11.10.2018р.№ 23 з 11.10.2018р. звільнено Гулея Олександра 
Івановича від виконання обов'язків Уповноваженої особи Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- 
УКРАЇНА». На посаді перебував 2 роки. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Розмір 

пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням виконавчої дирекції ФГВФО 08.10.2018р. № 2737, наказом 
ФГВФО від 08.10.2018р № 385 та наказом ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-
УКРАЇНА» від 11.10.2018р. № 23 покладено виконання обов'язків Уповно-
важеної особи на ліквідацію ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» на 
Тімоніна Олександра Олексійовича (паспорт: серія СН номер 129562 ви-
даний 12.11.1996 р. Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві. Строк, 
на який призначено особу: 21.04.2019р. з 11.10.2018р. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: з 24.01.2011р. по 19.01.2015р. - 
Заступник начальника Управління супроводження казначейських операцій 
ПАТ «ВТБ Банк», з 02.03.2015р. - Провідний професіонал ФГВФО. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

Уповноважена особа фГВфО на ліквідацію 
ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» Тімонін Олександр Олексі-

йович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34240804
3. Місцезнаходження 04071, м.Київ, Житньоторзька, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 393-09-92 (044) 393-09-92
5. Електронна поштова адреса ibaluev@digins.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

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

II. Текст повідомлення
Генеральний директор ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА 

ГАРАНТIЯ» своїм рiшенням (наказ №09102018/1-к вiд 09 жовтня 2018 
року) перевiв Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Балуєва Iгоря Леонiдовича на посаду Першого 
заступника Генерального директора ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» з 10 жовтня 2018 року.

Балуєв Iгор Леонiдович (згоди на надання паспортних даних не нада-
но) перебував на посадi Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» з 11.06.2018 р., акцiями ПрАТ «СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Генеральний директор ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА 
ГАРАНТIЯ» своїм рiшенням (наказ №09102018/2-к вiд 09 жовтня 2018 року) 
перевiв бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» 
Король Юлiю Тарасiвну на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» з 10 жовтня 2018 р.

Король Юлiя Тарасiвна (згоди на надання паспортних даних не нада-
но) призначається на посаду на невизначений строк, акцiями ПрАТ «СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

До призначення головним бухгалтером ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» обiймала наступнi посади: бухгалтер, заступник 
головного бухгалтера, головний бухгалтер. 

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

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

2. Найменування посади Супрун Євген Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

10.10.2018
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Чернігівський річковий порт»
2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03150220

3. Місцезнаходження 14000, Чернігівська область,
місто Чернігів, вулиця Підвальна, 23

4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 4-31-48, (04622) 4-00-61
5. Електронна поштова адреса desnaport@mail.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://chernigivriverport.pat.ua

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

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Чернігівський 

річковий порт» (далі – Товариство), який володіє 100% акцій Товариства - 
Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 
(ідентифікаційний код – 00017733) (далі – Акціонер) 12 жовтня 2018 року, у 
зв’язку із прийнятим рішенням про припинення Товариства шляхом приєд-
нання, прийнято рішення про припинення повноважень Генерального дирек-
тора Товариства, голови та усіх членів Наглядової ради Товариства, та про 
створення Комісії з припинення Товариства, обрання та затвердження пер-
сонального складу Комісії з припинення Товариства, а саме:

Відомості про посадових осіб, повноваження яких були припинені за 
рішенням Акціонера:

1) Голова Наглядової ради Гуз Ірина Костянтинівна, згода на розкриття 
паспортних даних не надана. Розмір пакета акцій Товариства, яким воло-
діє  - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На зазначеній посаді перебувала з 20.03.2018 року.

2) Член Наглядової ради Гуз Ірина Костянтинівна, згода на розкриття 
паспортних даних не надана. Розмір пакета акцій Товариства, яким воло-
діє  - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На зазначеній посаді перебувала з 20.03.2018 року.

3) Член Наглядової ради Тоцький Валентин Миколайович згода на роз-
криття паспортних даних не надана. Розмір пакета акцій Товариства, яким 
володіє - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 20.03.2018 року.

4) Член Наглядової ради Зискінд Олександр Леонідович, згода на роз-

криття паспортних даних не надана. Розмір пакета акцій Товариства, яким 
володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 20.03.2018 року. 

5) Генеральний директор Рождьонний Олександр Васильович, згода на 
розкриття паспортних даних не надана. Розмір пакета акцій Товариства, 
яким володіє - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. На зазначеній посаді перебував з 17.04.2013 року. 

Замість осіб, повноваження яких були припинені за рішенням Акціоне-
ра, жодної особи не обрано/ не призначено.

Відомості про посадових осіб, які були обрані до Комісії з припинення 
Товариства за рішенням Акціонера:

1) Голова Комісії з припинення Товариства Рождьонний Олександр Васи-
льович, згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмір пакета акцій 
Товариства, яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Обраний до моменту державної реєстрації припинення 
Товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посаду Генерального директо-
ра Товариства та Директора Чернігівської Філії Приватного акціонерного това-
риства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (ідентифікаційний код відокрем-
леного підрозділу – 33787950) Приватного акціонерного товариств 
«Судноплавна компанія «Укррічфлот» (ідентифікаційний код– 00017733).

2) Член Комісії з припинення Товариства Люшньова Тетяна Миколаївна, 
згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмір пакета акцій 
Товариства, яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Обрана до моменту державної реєстрації 
припинення Товариства. Протягом останніх 5 років обіймала посаду 
Головного бухгалтера Товариства, Головного бухгалтера Чернігівської філії 
Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу – 33787950), Провідного 
бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія 
«Укррічфлот» (ідентифікаційний код– 00017733) .

3) Член Комісії з припинення Товариства Литвиненко Юлія Павлівна, зго-
да на розкриття паспортних даних не надана. Розмір пакета акцій Товари-
ства, яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Обрана до моменту державної реєстрації припинення Това-
риства. Протягом останніх 5 років обіймала посаду Юриста Товариства. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб Това-
риства – у зв’язку із прийняттям рішення про припинення Товариства шля-
хом приєднання. 

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 О.В. Рождьонний
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
12.10.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИй РІЧКОВИй ПОРТ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Дата вчинення дії: 12.10.2018 р.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIД-
НИЙ ІНСТИТУТ РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮ-
ВАНЬ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (067) 572-05-69
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ni-
iri.com.ua/Ukr/Docs/corp_gov/special_2018-10_ukr.htm

Текст повідомлення 
Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-

отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Акаде-
мiка Павлова, б.271; ідентиф.код ю/о - 14309534) повідомляє:

1. 12.10.2018 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

У зв`язку  зі змінами, внесеними до структури управління та штатного
розкладу ПАТ "АТ НДІРВ" (Протокол Правління №31 від 11.10.2018 р.,
наказ № 28 від 11.10.2018 р.), за рішенням ТВО Голови правління-дирек-
тора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ №25-к від 12.10.2018 р.) припинено повно-
важення Коробчук Тетяни Миколаївни на посаді Першого заступника ди-
ректора-головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" на підставі наданої заяви
про переведення з посади Першого заступника директора-головного
бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" на посаду Першого заступника директора
ПАТ "АТ НДІРВ".

Коробчук Т.М. обіймала посаду Першого заступника директора-голов-
ного бухгалтера з 01.11.2017 р. по 12.10.2018 р.

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номі-
нальною вартістю 899 грн.00 коп., що становить 0,0087% статутного ка-

піталу Товариства.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не бу-

ло (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну
особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Консти-
туції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Замість Коробчук Т.М. на посаду Головного бухгалтера призначено Ля-
убе Олену Вікторівну.

2. 12.10.2018 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

За рішенням ТВО Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ
№ 26-к від 12.10.2018 р.) на посаду Головного бухгалтера ПАТ "АТ
НДІРВ" призначено Ляубе Олену Вікторівну.

Ляубе О.В. призначено на посаду Головного бухгалтера з 16.10.2018 р.
з випробувальним терміном 3 (три) місяці, після проходження якого від-
повідно до Кодексу законів про працю України автоматично продовжує
працювати на посаді Головного бухгалтера безстроково до звільнення.

Ляубе О.В. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ТОВ "МДД-Х" - головний бухгалтер; начальник фінансового відділу; ТОВ
"ТЕРМОКОМ ВК" - фінансовий директор.

Ляубе О.В. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не
володіє.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не бу-
ло (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну
особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Консти-
туції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Ляубе О.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.

Ляубе О.В. призначено на посаду Головного бухгалтера у зв`язку зі змі-
нами, внесеними до структури управління та штатного розкладу ПАТ "АТ
НДІРВ" та переведенням Коробчук Т.М. на посаду Першого заступника
директора ПАТ "АТ НДІРВ".

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

ТВО Голови правлiння-директора Коробчук Тетяна Миколаївна
12.10.2018 р.

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

ТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОН-
ТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 05404268) місцезна-
ходження 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.
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій.

10.10.2018 емітентом від Щербиніної Любові Володимирівни була отримана
інформація, що внаслідок прямого набуття акцій, розмір пакета акцій, які ій
належать, став більшим порогового значення. А саме, частка в загальній
кількості голосуючих акцій до набуття права власності на підсумковий пакет
0%, після набуття 44,27%. Акціонер не надав емітенту відомостей щодо лан-
цюга володіння корпоративними правами. Дата, в яку порогове значення бу-
ло досягнуто (перетнуто), 09.10.2018. Голова правлiння Щербинiн В.М.
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ" (код за ЄДРПОУ:
00387097) місцезнаходження: 62113, Харкiвська обл., Богодухiвський р-н,
с.Улянiвка, площа Марiї Буркун, 1; тел/факс: (05758) 77-241; е-mail:
00387097@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
www.ulyanovske.bgs.kh.ua.

Відомості про набуття прямо особою контрольного пакета акцій
12.10.2018 емітентом отримана інформація відповідно до ст.65 Закону

України "Про акціонерні товариства" про набуття прямо особою значного
контрольного пакета акцій. Найменування юридичної особи: Агра Опорту-
нiтi Фанд Лiмiтед (AGRA OPPORTUNITY FUND LIMITED), реєстраційний
код НЕ233987. Розмір частки, яка прямо належала особі до набуття пра-
ва власності на контрольний пакет акцій - 46,048%; розмір частки, яка
прямо належить особі після набуття права власності на контрольний па-
кет акцій - 92,10%. Інформація щодо частки у загальній кількості голосу-
ючих акцій відсутня. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців,
що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття -
0,9968 грн. за 1 (одну) просту іменну акцію емітента. Дата набуття пакета
11.10.2018.

Директор Бойко С.О. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

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

РИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (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 мере-
жі Інтернет - http://xermz.com.ua.

Відомості про набуття прямо та опосередковано особою з ураху-
ванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованій особі, кон-

трольного пакета акцій
10.10.2018 емітентом отримана інформація відповідно до ст.65 Закону Ук-

раїни "Про акціонерні товариства" про набуття опосередковано особою з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, кон-
трольного пакета акцій. Прізвище, ім'я, по батькові особи: Щербиніна Лю-
бов Володимирівна, її афілійована особа: Щербинін Вадим Миколайович
(чоловік). Розмір частки, яка прямо належала особі до набуття права влас-
ності на контрольний пакет акцій - 0%; розмір частки, яка прямо належить
особі після набуття права власності на контрольний пакет акцій - 44,27%,
опосередковано - 93,0%. Інформація щодо частки у загальній кількості го-
лосуючих акцій відсутня. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 міся-
ців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набут-
тя - 5,00 грн. за одну просту іменну акцію. Дата набуття пакета - 09.10.2018.

Голова правлiння Щербинiн В.М. підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Дата вчинення дії: 12.10.2018 р.
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛIД-
НИЙ ІНСТИТУТ РАДIОТЕХНIЧНИХ ВИМІРЮ-
ВАНЬ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309534
Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Академiка Павлова, б.271
Міжміський код, телефон та факс: (067) 572-05-69
Електронна поштова адреса: common@niiri.kharkov.com; ks@niiri.khar-

kov.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ni-
iri.com.ua/Ukr/Docs/corp_gov/special_2018-10_ukr.htm

Текст повідомлення 
Публічне акцiонерне товариство "АТ Науково-дослiдний iнститут радi-

отехнiчних вимірювань" (Місцезнаходження: 61054 м.Харкiв, вул.Акаде-
мiка Павлова, б.271; ідентиф.код ю/о - 14309534) повідомляє:

1. 12.10.2018 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

У зв`язку  зі змінами, внесеними до структури управління та штатного
розкладу ПАТ "АТ НДІРВ" (Протокол Правління №31 від 11.10.2018 р.,
наказ № 28 від 11.10.2018 р.), за рішенням ТВО Голови правління-дирек-
тора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ №25-к від 12.10.2018 р.) припинено повно-
важення Коробчук Тетяни Миколаївни на посаді Першого заступника ди-
ректора-головного бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" на підставі наданої заяви
про переведення з посади Першого заступника директора-головного
бухгалтера ПАТ "АТ НДІРВ" на посаду Першого заступника директора
ПАТ "АТ НДІРВ".

Коробчук Т.М. обіймала посаду Першого заступника директора-голов-
ного бухгалтера з 01.11.2017 р. по 12.10.2018 р.

Коробчук Т.М. належить 17980 простих іменних акцій загальною номі-
нальною вартістю 899 грн.00 коп., що становить 0,0087% статутного ка-

піталу Товариства.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не бу-

ло (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну
особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Консти-
туції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

Замість Коробчук Т.М. на посаду Головного бухгалтера призначено Ля-
убе Олену Вікторівну.

2. 12.10.2018 р. у складі посадових осіб ПАТ "АТ НДІРВ" відбулися нас-
тупні зміни:

За рішенням ТВО Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ" (наказ
№ 26-к від 12.10.2018 р.) на посаду Головного бухгалтера ПАТ "АТ
НДІРВ" призначено Ляубе Олену Вікторівну.

Ляубе О.В. призначено на посаду Головного бухгалтера з 16.10.2018 р.
з випробувальним терміном 3 (три) місяці, після проходження якого від-
повідно до Кодексу законів про працю України автоматично продовжує
працювати на посаді Головного бухгалтера безстроково до звільнення.

Ляубе О.В. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади:
ТОВ "МДД-Х" - головний бухгалтер; начальник фінансового відділу; ТОВ
"ТЕРМОКОМ ВК" - фінансовий директор.

Ляубе О.В. акціями (часткою) у статутному капіталі ПАТ "АТ НДІРВ" не
володіє.

Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не бу-
ло (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну
особу, захищено ст.6 ЗУ "Про захист персональних даних"; ст.32 Консти-
туції України; ст.11 ЗУ "Про інформацію").

Ляубе О.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.

Ляубе О.В. призначено на посаду Головного бухгалтера у зв`язку зі змі-
нами, внесеними до структури управління та штатного розкладу ПАТ "АТ
НДІРВ" та переведенням Коробчук Т.М. на посаду Першого заступника
директора ПАТ "АТ НДІРВ".

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

ТВО Голови правлiння-директора Коробчук Тетяна Миколаївна
12.10.2018 р.

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

ТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОН-
ТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 05404268) місцезна-
ходження 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.
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій.

10.10.2018 емітентом від Щербиніної Любові Володимирівни була отримана
інформація, що внаслідок прямого набуття акцій, розмір пакета акцій, які ій
належать, став більшим порогового значення. А саме, частка в загальній
кількості голосуючих акцій до набуття права власності на підсумковий пакет
0%, після набуття 44,27%. Акціонер не надав емітенту відомостей щодо лан-
цюга володіння корпоративними правами. Дата, в яку порогове значення бу-
ло досягнуто (перетнуто), 09.10.2018. Голова правлiння Щербинiн В.М.
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ" (код за ЄДРПОУ:
00387097) місцезнаходження: 62113, Харкiвська обл., Богодухiвський р-н,
с.Улянiвка, площа Марiї Буркун, 1; тел/факс: (05758) 77-241; е-mail:
00387097@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
www.ulyanovske.bgs.kh.ua.

Відомості про набуття прямо особою контрольного пакета акцій
12.10.2018 емітентом отримана інформація відповідно до ст.65 Закону

України "Про акціонерні товариства" про набуття прямо особою значного
контрольного пакета акцій. Найменування юридичної особи: Агра Опорту-
нiтi Фанд Лiмiтед (AGRA OPPORTUNITY FUND LIMITED), реєстраційний
код НЕ233987. Розмір частки, яка прямо належала особі до набуття пра-
ва власності на контрольний пакет акцій - 46,048%; розмір частки, яка
прямо належить особі після набуття права власності на контрольний па-
кет акцій - 92,10%. Інформація щодо частки у загальній кількості голосу-
ючих акцій відсутня. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців,
що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття -
0,9968 грн. за 1 (одну) просту іменну акцію емітента. Дата набуття пакета
11.10.2018.

Директор Бойко С.О. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

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

РИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (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 мере-
жі Інтернет - http://xermz.com.ua.

Відомості про набуття прямо та опосередковано особою з ураху-
ванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованій особі, кон-

трольного пакета акцій
10.10.2018 емітентом отримана інформація відповідно до ст.65 Закону Ук-

раїни "Про акціонерні товариства" про набуття опосередковано особою з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, кон-
трольного пакета акцій. Прізвище, ім'я, по батькові особи: Щербиніна Лю-
бов Володимирівна, її афілійована особа: Щербинін Вадим Миколайович
(чоловік). Розмір частки, яка прямо належала особі до набуття права влас-
ності на контрольний пакет акцій - 0%; розмір частки, яка прямо належить
особі після набуття права власності на контрольний пакет акцій - 44,27%,
опосередковано - 93,0%. Інформація щодо частки у загальній кількості го-
лосуючих акцій відсутня. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 міся-
ців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набут-
тя - 5,00 грн. за одну просту іменну акцію. Дата набуття пакета - 09.10.2018.

Голова правлiння Щербинiн В.М. підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАН-
НЯ "СОЗИДАТЕЛЬ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13416334
3. Місцезнаходження емітента: 49600  м. Днiпро вулиця Андрiя Фабра

(колишня вулиця Сєрова), буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056)778-54-15 (056)778-

54-16
5. Електронна поштова адреса емітента: sales@sozidatel.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.sozidatel.dp.ua
7. Вид особливої інформації:Вiдомостi про змiну складу посадових

осiб емiтента
2. Текст повідомлення

На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДА-
ТЕЛЬ" (Протокол ? 2/2018 вiд "12" жовтня 2018 року) , що вiдбулися "12"
жовтня 2018 року, прийнято рiшення про  виключення зі складу Правлiння
Товариства  Члена Правлiння - Скрипченко Олександр Олександрович
(д.н. 28.04.1982 р., паспорт серiї АК номер 227438, виданий Солонянським
РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 05.10.1998 р., зареєстрова-
ний за адресою: Днiпропетровська область, с. Аполлонiвка, вул. Вiйськове
мiстечко, буд. 34, кв. 20, реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв - 3006806871). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав за
останнi 5 рокiв: Юрисконсульт юридичної групи, провiдний юрисконсульт
вiддiлу претензiйно-позовної роботи юридичного управлiння, Провiдний
юрисконсульт, Фахiвець Днiпропетровської юридичної групи вiддiлу з пра-
вового забезпечення дiяльностi центрiв обслуговування клiєнтiв за строко-
вим трудовим договором, Провiдний юрисконсульт.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

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

3.2. Найменування посади. Голова Правлiння-Генеральний Директор
Турчин Леонiд Аркадiйович "16" жовтня 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05509858
3. Місцезнаходження: 49051, м.Днiпро, вул.Олександра Оцупа,б 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 794 34 05 056 794 34 25
5. Електронна поштова адреса: barancova@mettransrem.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства
II. Текст повідомлення

05.10.2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ( прото-
кол №24 вiд 05.10.2018р) прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного
товариства з публiчного на приватне та про змiну назви товариства з
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ" на
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ"

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР - 11.10.2018р

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Крутiй Юрiй Iванович 12.10.2018 р.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "МетЛайф"
2. Код за ЄДРПОУ 32109907
3. Місцезнаходження 01032 Комiнтерну (Симона 

Петлюри)
4. Міжміський код, телефон та факс 044 494 13 43 044 494 13 45
5. Електронна поштова адреса office@metlife.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.metlife.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «МетЛайф» 

вiд 12.10.2018 р. Блер Джон Маколіфф (Blair John McAuliffe) обраний чле-
ном Правлiння ПрАТ «МетЛайф». Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на посаду безстроково. 
До обрання на посаду, з серпня 2018 року обіймає посаду директора із 
управління ризиками EMEA MetLife, до того – упродовж 5 років перебував 
на посаді директора із управління ризиками регіону MEA у MetLife, 4 роки 
на посаді ризик і комплаєнс директора у MetLife Австралія.

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 Спадло-Коляно Монiка Барбара
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.10.12

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕТЛАйф”

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №198, 17 жовтня 2018 р. 
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ЕБРР назначил  
нового регионального директора в странах 

Восточной Европы и Кавказа
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

назначил Маттео Патроне управляющим директором в 
странах Восточной Европы и Кавказа.

Как отмечается в сообщении ЕБРР, в качестве управ-
ляющего директора М.Патроне с 1 ноября будет отве-
чать за следующую группу стран: Армения, Азербай-
джан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. 
Совокупный исторический объем инвестиций банка в 
разные сектора экономик этих шести стран составляет 
почти EUR24 млрд.

М.Патроне сменит на этой должности Франсиса Ма-
лижа, который с 2014 года был управляющим директо-
ром ЕБРР в регионе и недавно назначен управляющим 
директором в секторе финансовых учреждений в штаб-
квартире ЕБРР в Лондоне.

«Потребности в наших услугах значительны, и у нас 
есть, что предложить. Нашей задачей будет продолжение 
работы по увеличению конкурентоспособности местных 
экономик по мере их дальнейшей евроинтеграции», - 
приводятся в сообщении слова М.Патроне.

М.Патроне является гражданином Италии. Он начал 
работать в лондонском офисе ЕБРР в 2008 году в депар-
таменте корпоративных инвестиций. В 2012 году он воз-
главил офис ЕБРР в Сербии, а в 2015 году был назначен 
на должность директора и регионального главы ЕБРР в 
Румынии и Болгарии.

ЕБРР является самым крупным международным фи-
нансовым инвестором в Украине. С начала деятельно-
сти в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные 
обязательства по предоставлению почти EUR12,1 млрд 
в рамках около 400 проектов.

Украинская делегация изучит опыт 
торговли товарными фьючерсами в США – 

USAID
Украинская делегация изучит опыт торговли фьючер-

сами в США, сообщила заместитель руководителя про-
екта USAID «Трансформация финансового сектора» 
Юлия Витка в Facebook.

«Украинская делегация вновь отправляется в Чикаго, 
чтобы более детально изучать работу гигантов торговли 
товарными фьючерсами: биржи (CME), элеваторов 
(COFCO), трейдеров (ADM), а также пообщаться с самы-
ми большими в этой сфере ассоциациями США (National 

Grain Association и National Futures Association)», - сооб-
щила Ю.Витка.

По ее словам, делегация сфокусируется на аграрной 
и энергетической сферах, в которых Украина «имеет все 
основания стать региональным хабом». По ее мнению, 
внедрение данного инструмента позволит создать здо-
ровую конкуренцию, обоснованные цены, а также при-
влечет инвесторов.

«Что можно сделать уже сегодня? Прежде всего, про-
голосовать за законопроект №9035, который не просто 
вводит финансовые инструменты, но и создает соответ-
ствующие предохранители, чтобы торговля оставалась 
в рамках правил, которым будут доверять и уважать», - 
отметила Ю.Витка.

Как сообщалось, эксперты НКЦБФР и проекта USAID 
«Трансформация финансового рынка» в конце 2017 года 
заявляли, что Украина имеет шанс в перспективе пяти 
лет создать рынок фьючерсных контрактов на агропро-
дукцию объемом около $8 млрд, и энергоносителей – 
около $20 млрд.

МХП получил согласие владельцев 
еврооблигаций-2020 на правки ковенант 

для возможных приобретений
Агрохолдинг МХП получил согласие держателей сво-

их еврооблигаций с погашением в 2020 году, которых 
осталось в обращении на сумму $79,42 млн, на гармони-
зацию формулировок двух ковенант с формулировкой 
ковенант более крупных выпусков облигаций с погаше-
нием в 2024-м и 2026 гг., что, в частности, позволит хол-
дингу приступить к выборочным приобретениям.

Как говорится в сообщении МХП на Лондонской фон-
довой бирже, дата внесения необходимых правок – 
15 октября, а дата выплаты вознаграждения держателям 
еврооблигаций – 17 октября.

Первоначально 20 сентября МХП предлагал запла-
тить согласившимся на такие изменения $5 за каждые 
$1000 номинала еврооблигаций, однако 5 октября ком-
пания увеличила вознаграждение до $10.

В конце сентября МХП заявил о намерении приобре-
сти вертикально интегрированную компанию в Юго-
Восточной Европе Perutnina Ptuj (Словения), которая 
владеет мощностями по выращиванию бройлеров в 
Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. 
Оборот Perutnina Ptuj в 2017 году вырос до EUR257,11 млн 
с EUR211,35 млн в 2016 году, а EBITDA, соответствен-
но, - до EUR24,418 млн с EUR24,229 млн.

НОВИНИ
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«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим 
производителем курятины в Украине. Занимается так-
же производством зерновых, подсолнечного масла, 
продуктов мясопереработки. На европейский рынок 
МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые 
перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в 
Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдин-
га по состоянию на конец 2017 года составлял около 
370 тыс. га.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза 
- до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 
13,4%, до $1,288 млрд. За первое полугодие 2018 года 
чистая прибыль МХП сократилась на 10% - до $190 млн 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, вы-
ручка выросла на 16% - до $694 млн.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:

1. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 10
2. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 3
3. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 13
4. АТ БАЗИС 4
5. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10
6. ПАТ БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 8
7. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 11
8. АТ БУДІВЕЛЬНИК 10
9. АТ БУДІНДУСТРІЯ 10
10. ПРАТ ВЕСКО 7
11. ПРАТ ДЕВОН 6
12. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11409 11
13. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННИЙ ЦЕНТР 6
14. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 13
15. ПРАТ МЕТЛАЙФ 13
16. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ 10
17. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 11
18. ПАТ МЛИНМОНТАЖ 1
19. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 13
20. АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 12
21. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ» 4
22. ПРАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 5
23. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 5
24. ПРАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 2
25. ТОВ РА ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ 6
26. ЗАТ РАДОСИНЬ 6
27. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 8
28. ПРАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 7
29. ПРАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 8
30. ПРАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ФРЕГАТ» 9
31. ПРАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ФРЕГАТ» 9
32. ПАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ 12
33. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 5
34. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 12
35. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 12
36. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 4
37. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 11
38. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 14
39. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 7
40. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 9
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