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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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр повідомляє про дематеріалізацію
Департаментом Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку у Східному регіоні на підставі розпо-
рядження уповноваженої особи Комісії, директора Де-
партаменту НКЦПФР у Східному регіоні Степанової В.С. 
№ 31-СХ-4-ЗС від 06.09.2018 року, згідно з пунктом 5 
розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпе-
ченням існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22.05.2013 року за № 802/23334, відповідно до 
документів, наданих Закритим акціонерним товари-
ством «оветри», (53300, Дніпропетровська обл., місто 
Орджонікідзе, вул. Зонова, буд. 3, код за ЄДРПОУ: 
05517423) замінено свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій від 04 листопада 1998 року, реєстраційний 
№ 306/04/1/98, видане Дніпропетровським територіаль-
ним управлінням ДКЦПФР, у зв’язку з забезпеченням іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній фор-
мі; дата видачі заміненого свідоцтва – 06 вересня 
2018 року. 

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг цінних 
паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467 
та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі Витягу від 
05.09.2018 року №1004391381 про внесення 04.09.2018 
запису про припинення юридичної особи Державна реє-
страція припинення юридичної особи в результаті лікві-
дації; 04.09.2018 10741110010009352, та інформації, на-
даної ТОВ «Бриклейерз» від 04.09.2018 року №47 (вх. 
від 04.09.2018 року №29335), скасовано реєстрацію ви-
пуску ват «Київська компанія оптового ринку» (код за 
ЄДРПОУ: 04527431). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Київська компанія оптового ринку» від 
19.01.1999 року №39/10/1/99, видане управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області, анульовано – розпоря-
дження № 227-Кф-С-а від 05 вересня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
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тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих прат «Біофарма» 
(вул. Миколи Амосова, 9, м. Київ, 03680, код за ЄДРПОУ: 
36273281) на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквіда-
цією акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Біофарма» — розпорядження № 273-Кф-З від 
05 вересня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-

межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«07» вересня 2018 року.
06.09.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Мостобуд» Код за ЄДРПОУ: 13649728.(надалі Товариство) Місцезна-
ходження : 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Макухи, 41а Телефон: 
0342 52-28-21 . e-mail: mostobud@budservice.if.ua Адреса сторінки ме-
режі інтернет на, якій розміщена інформація http://ms.budservis.net

1.відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За рiшенням зборів акціонерів що вiдбулися 03.09.2018 р. відбули-

ся зміни: 
Переобрано на посаду директора ПрАТ «Мостобуд» - Максимчука 

Василя Iвановича у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на 
посадi. Попередня посада - директор ПрАТ «Мостобуд».Обрано 
термiном на 3 роки. Акцiями товариства не володiє.

Припинено повноваження Ревiзора - Радiонової Ольги Олексiївни у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Перебувала на 
посадi 5 рокiв. Акцiями товариства не володiє.

Обрано на посаду Ревiзора - Соловку Iрину Романiвну термiном на 
5 рокiв. Попередня посада - начальник бюро облiку ПДВ ПАТ «Iвано-
Франкiвський арматурний завод». Акцiями товариства не володiє є 
представником акцiонера Кафки Володимира Вячеславовича (володiє 
38,64 % СК ПрАТ «Мостобуд»)

Вищевказані посадові особи, згоди на публікацію паспортних даних 
не надали, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не мають.

2. відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

Зборами аацiонерiв, що вiдбулися 03.09.2018 р. прийнято 
рiшення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, предметом якого є 
купiвля земельної дiлянки кадастровий номер 2610100000:20:005:0100, 
розташованої м. Iвано-Франкiвськ вул. I. Макуха 41а площею 0,4108га, 
цiльове призначення земельної дiлянки за УКЦВЗ 11.02 для розмiщення 
та експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд 
пiдприємств переробної, машинобудiвної та iншої промисловостi. 
Ринкова вартiсть земельної дiлянки складає 631800,00 (Шiстсот трид-

цять одна тисяча вiсiмсот ) гривень включно з податком на додатну 
вартiсть (ПДВ). Сума правочину складає 631800,00 (Шiстсот тридцять 
одна тисяча вiсiмсот ) гривень включно з податком на додатну вартiсть 
(ПДВ).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочи-
ну -631,8 тис.грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності – 248,6 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності – 254,14%;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах - 264289 шт.кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» -264289, «проти» - 0, «не голосували» -0.

3. відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів

Зборами аацiонерiв, що вiдбулися 03.09.2018 р. прийнято 
рiшення:

Попередньо надати згоду на вчинення товариством протягом одно-
го року з дати прийняття даного рiшення, значних правочинiв, пред-
метом яких є майно (кошти), ринкова вартiсть яких становить 50 i 
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, з граничною сукупною вартiстю таких зна-
чних правочинiв не бiльше двох млн. грн.

Гранична сукупна вартість правочинів -2000,00 тис.грн Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
248,6  тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 804,5%;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах - 264289 шт.кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» -264289, «проти» - 0, «не голосували» -0.

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

директор  максимчук в.І.

приватне аКцiонерне товариСтво «моСтоБуд»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Інвестиційна компанія 
«Крок»

2. Код за ЄДРПОУ 13637182
3. Місцезнаходження 69035, Запорiзька обл., м. Запо-

ріжжя, пр. Леніна, 137
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 233-70-25 (061) 233-70-25
5. Електронна поштова адреса office@axiomlaw.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.krok.pat.ua

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

ii. текст повідомлення
31.08.2018 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято 

рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення у Товариство з обмеже-

ною вiдповiдальнiстю та призначення комiсiї з реорганiзацiї, у зв’язку iз 
чим, у вiдповiдностi до ч.4 ст. 105 Цивiльного кодексу України, припинено 
повноваження: Генерального директора – Демченко Андрія Олександро-
вича; строк протягом якого вказана особа перебувала на посаді складає 
5 років 8 мiсяцiв; та призначено: Голову комісії з реорганізації – Голобо-
родько Любов Іванівну, посади, якi ця особа обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв (надалі - посади): економіст; Члена комісії з реорганізації – Гуза-
нова Віктора Григоровича, посади: головний енергетик; Члена комісії з ре-
організації – Савченко Лілію Миколаївну, посади: головний бухгалтер; 
строк, на який призначено вказаних осіб на відповідні посади невизначено. 
Вищезазначені особи часткою у статутному капіталі не володіють, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, інформацiя 
щодо паспортних даних цих осіб не наводиться, оскiльки ними не надано 
згоду на розкриття цiєї iнформацiї.

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 Голобородько любов Іванівна
Голова комiсiї з 
реорганiзацiї

(підпис, 
м.п.)

31.08.2018

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ІнвеСтицІйна КомпанІя «КроК»
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повідомлення про забезпечення існування іменних цінних паперів у 
бездокументарній формі вІдКритоГо аКцІонерноГо 

товариСтва «ГамаплаСт уКраїна»
ват «Гамапласт україна» прийнято рішення про забезпечення існу-

вання акцій у бездокументарній формі (Рішення прийнято Головою Лікві-
даційної комісії Товариства на підставі Рішення НКЦПФР №47 від 
22.01.2014 року, у відповідності до Закону України «Про акціонерні това-
риства». Рішення(Протокол) Голови Ліквідаційної комісії Товариства №1 
від 6 вересня 2018 р.)
реквізити емітента: 
Повне та скорочене найменування 
згідно з установчими документами, 
Код за ЄДРПОУ

Відкрите акціонерне товариство 
«Гамапласт Україна»; ВАТ 
«Гамапласт Україна»; 30547089

Місцезнаходження згідно з реєстрацій-
ними документами юр. особи

08300, м. Бориспіль, 
вул. Запорізька,20

Адреса для поштових повідомлень, 
телефон, факс

08300, м. Бориспіль, вул. Запо-
різька,20, тел/факс 0459564483

реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми 
існування
Вид/характеристика/серія, різновид, 
тип цінних паперів

акція проста іменна

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: 
дата реєстрації; орган, що видав свідо-
цтво; реєстраційний номер випуску

27 вересня 2006 року; Управління 
ДКЦПФР у м.Києві та Київ-
ській обл., № 23/27/1/06

Міжнародний ідентифікаційний 
номер ЦП 

UA4000202238

реквізити центрального депозитарію, який буде обслуговувати 
випуск цінних паперів
Повне найменування, код за 
ЄДРПОУ

Публічне акціонерне товариство 
"Національний депозитарій 
України", 30370711

Місцезнаходження вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107
реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати 
рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів
Найменування, Код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НВП «МА-
ГІСТР», 34045290 

Місцезнаходження 04566, м. Київ, вул. Полярна, 20, 
літ. «А», оф.6

Телефони контактної особи ( 044) 500-1607(08) Костенко 
Сергій Сергійович

Дані ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому рин-
ку - депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитар-
ної установи 

Ліцензія Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
серії АЕ №286642, видана 
10.10.2013 р., строк дії з 
12.10.2013р. необмежений

Підтвердженням права 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 папе-
рах власника, яка видається депозитарною установою.

Всі акціонери (власники цінних паперів) повинні звернутися до Депози-
тарної установи та укласти Договір про відкриття рахунку у цінних папе-
рах або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних 
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Голова ліквідаційної комісії 
ват «ГамаплаСт уКраїна»  ___________  / о.я.Бокало/
06.09.2018р.                                   м.п.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯО-
БЛЕНЕРГО» 

2. Код за ЄДРПОУ 00131529
3. Місцезнаходження 89412, село Онокiвцi, вулиця 

Головна, буд.57
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-95-95 (0312) 61-98-83
5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.energo.uz.ua

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

ii. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 

05.09.2018 року (протокол №05/09/2018 вiд 05.09.2018р.) припинено з 
05.09.2018р. повноваження члена дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 
Мартинюка Артема Андрiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Припинення повноважень обумовлене власним ба-
жанням Мартинюка А.А. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 
Перебував на посадi з 23.05.2017 року по 05.09.2018 року. Особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду 
замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади петров вiктор володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.09.2018
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «ЗаКарпаттяоБленерГо»

Шановний акціонер!
приватне аКцІонерне товариСтво 

«ЄвропейСьКе туриСтичне СтраХування», 
код ЄДРПОУ 34692526 (надалі - Товариство) інформує
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - 

Збори) за рішенням Наглядової ради Товариства
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 08 жовтня 2018 року з 09:30 до 09:45. 
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 08 жовтня 2018 року о 

10:00. 
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04071, 

Київ, вул. Спаська, 5, оф.15
Місцезнаходження Товариства: Україна, 04071, Київ, вул.. Спаська, 5, 

оф.15
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення Зборів на 02 жовтня 2018 року.

перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно з проектом порядку денного:

Україна, 04071, Київ, вул.. Спаська, 5, оф.15
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів.
3. Припинення повноважень Наглядової Ради та звільнення від відпо-

відальності Членів Наглядової Ради.
4. Внесення змін до кількісного складу Наглядової Ради.
5. Обрання Членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з 
Членами Наглядової Ради.

6. Переобрання Ревізора Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голо-
суючих акцій станом на 04.09.2018 р. (дата складання переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення), а також інша інформація згідно ч. 4 
ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті 
за адресою www.erv.ua. 

порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер у відповідності до ст. 36 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням: 
україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15, кожного робочого дня з 
10.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами Голова Правління Товариства.

пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: Кожен 
акціонер у відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не 
пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок по-
дання, форма та зміст пропозиції мають відповідати вимогам, наведеним 
у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі: документ, що 
посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право 
участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). Теле-
фони для довідок : (044) 220-00-07

Голова правління  м.м.Бойчин



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №171, 7 вересня 2018 р. 
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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 
«Київстар»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/
about/partners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№ 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рішення про обрання п. Войташека Мацея Богдана на посаду чле-

на Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «Київстар» 03.09.2018 року на підставі Статуту 
ПрАТ «Київстар». Згідно з зазначеним вище рішенням Загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «Київстар» повноваження п. Войташека Мацея 
Богдана в якості члена Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» є дійсними з 
03.09.2018 року.

Зміни у персональному складі Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» 
пов’язані з вимогами ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», згідно з якими обирається Ревізійна комісія, члени 
Ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно 

шляхом кумулятивного голосування, причому при обранні членів орга-
ну акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування 
проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Зміни у персональному 
складі Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» відбулися за ініціативою ак-
ціонерів емітента. 

Інформація про розмір частки в статутному капіталі емітента, якою 
володіє посадова особа: 0%. Особа володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Наявність непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини: немає. 

Строк, на який призначено особу: з 03 вересня 2018 року до 
31 грудня 2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: осо-
ба перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар»: з 
06.11.2015 року по 31.12.2017 року, на посаді Голови Ревізійної комісії 
ПрАТ «Київстар»: з 08.12.2015 року по 31.12.2017 року; з 1 жовтня 
2015 року і до теперішнього часу п. Войташек обіймає посаду Дирек-
тора з зовнішньої звітності, VEON Ltd, Нідерланди; з 1 листопада 
2012 року по 30 вересня 2015 року обіймав посаду Старшого мене-
джера зі звітності за міжнародними фінансовими стандартами, VEON 
Ltd, Нідерланди; з 1 квітня 2010 року по 31 жовтня 2012 року обіймав 
посаду менеджера з обліку та оцінки консультаційних послуг, PWC 
Amsterdam, Нідерланди.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

2. президент  ___________________  о.в.Комаров
 (підпис)  03 вересня 2018 року
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиївСтар»

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 «Ки-

ївстар»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/about/partners/issuers
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: 
зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рішення про обрання п. Черкашина Ігоря Володимировича на посаду 

члена Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «Київстар» 03.09.2018 року на підставі Статуту ПрАТ «Київ-
стар». Згідно з зазначеним вище рішенням Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Київстар» повноваження п. Черкашина Ігоря Володимировича в 
якості члена Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» є дійсними з 
03.09.2018 року.

Зміни у персональному складі Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» 
пов’язані з вимогами ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні 
товариства», згідно з якими обирається Ревізійна комісія, члени Ревізійної 
комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумуля-
тивного голосування, причому при обранні членів органу акціонерного то-
вариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх 
кандидатів одночасно. Зміни у персональному складі Ревізійної комісії 
ПрАТ «Київстар» відбулися за ініціативою акціонерів емітента. 

Інформація про розмір частки в статутному капіталі емітента, якою во-
лодіє посадова особа: 0%. Особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: 
немає. 

Строк, на який призначено особу: з 03 вересня 2018 року до 31 грудня 
2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з травня 
2011 року і до теперішнього часу п. Черкашин обіймає посаду Старшого 
менеджера з бізнес-контролю та аналізу, Регіон – Євразія, в VEON Holdings 
B.V., Нідерланди.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

2. президент  ___________________  о.в.Комаров
 (підпис)  03 вересня 2018 року
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «КиївСтар»

Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства «ПЛЕМЗА-
ВОД «ВАСИЛІВКА» повідомляємо, що в публікації про скликання за-
гальних зборів акціонерів на 14.09.2018р. (Відомості НКЦПФР від 
29.08.2018р. №164) виявлено технічну помилку, наступні фрази слід чи-
тати так:

«Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 40020, Сум-

ська обл., м. Суми, вул. Юрія Вєтрова 20/1, кім.1»; «Кожен акціонер 
може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 
40020, Сумська обл., м. Суми, вул. Юрія Вєтрова 20/1, кім.1, кожного 
робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення.».

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«племЗавод «ваСилІвКа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО  "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕ-
ГАТНИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14309847
3. Місцезнаходження емітента: 62504  Харкiвська обл., м. Вовчанськ вул.

Пушкiна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 05741 43430 42718 05741

43430 42718
5. Електронна поштова адреса емітента: vza@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vza.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

дата прийняття Наглядовою радою акцiонерного товариства рiшення про
виплату дивiдендiв - 05 вересня 2018 року (протокол засiдання Наглядової
ради №7  вiд 05.09.2018 р)

дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
- 06 вересня 2018 року.

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-
них зборів (грн) - 10 308 987,50 грн.

строк виплати дивiдендiв - з 17 вересня 2018 року по 20 жовтня 2018 ро-
ку.

спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему.
порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному 

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

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

2. Найменування посади.
Голова правлiння Антоненко Олександр Анатолiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

2. Код за ЄДРПОУ: 05471230
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.tec5.kharkov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Відомості про змінуакціонерів, яким належать голосуючіакції,

розмір пакета якихстаєбільшим, меншимаборівним пороговому
значенню пакета акцій

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно

із законодавством. 
2. Найменування посади

Голова правлiння Мiнкович Олександр Володимирович

№
з/п

Дата отримання ін-
формації від Цен-

трального депозитарі-
ю цінних паперів або

акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові-
фізичної особи або

найменування юридичної
особи власника (власників)

акцій

дентифікаційний код юридичної особи юридичної особи
- резидента або код/номер з торговельного, банківсько-

гочи судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстра-

цію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки
акціонера до

зміни (у відсотках
до статутного

капіталу)

Розмір частки
акціонера після

зміни (у відсотках
до статутного

капіталу)
1 2 3 4 5 6

1 05.09.2018

САНПОСЕЙДАНIУС
IНВЕСТМЕНТСЛIМIТЕД

[SAN POSIDANIUS
INVESTMENTS LIMITED] 

290917 99.902536 100

Зміст інформації: Дата отримання iнформацiї: 05.09.2018. Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника
(власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: юридична
особа компанiя САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED]. Iдентифiкацiйний код юридичної особи - ре-
зидента або код/номер з торговельного, банкiвськогочи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади-
i ноземноїдержави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: реєстрацiйний номер 290917. Дiя
(набуттяабовiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття права власностi на пакет акцiйвiдбувалось прямо, в нас-
лiдок здiйснення обов'язкового продажу акцiйТовариства на вимогу особи, яка є власникомдомiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-
2 Закону України "Про акцiонернi товариства". Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючихакцiй до i пiслянабуття права
власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття пра-
ва власностi складає 99,902536 %, щоскладає 295 621 466 акцiй; розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття пра-
ва власностi складає 100%, що складає 295 909 871 акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iденти-
фiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщовiндорiвнюєабоперевищуєпороговезначення), якiвходять до ланцюга володiння корпоратив-
ними правами юридичної особи, через яких особа (особи, щодiютьспiльно) здiйснює(ють) розпорядженняакцiями: вiдомостiвiдсутнi. Дата, в яку порого-
вi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): iнформацiя вiдсутня. 
Додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарсько-
ї дiяльностi емiтента: додаткова iнформацiя вiдсутня.

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО  "ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕ-
ГАТНИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14309847
3. Місцезнаходження емітента: 62504  Харкiвська обл., м. Вовчанськ вул.

Пушкiна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 05741 43430 42718 05741

43430 42718
5. Електронна поштова адреса емітента: vza@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vza.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

дата прийняття Наглядовою радою акцiонерного товариства рiшення про
виплату дивiдендiв - 05 вересня 2018 року (протокол засiдання Наглядової
ради №7  вiд 05.09.2018 р)

дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
- 06 вересня 2018 року.

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-
них зборів (грн) - 10 308 987,50 грн.

строк виплати дивiдендiв - з 17 вересня 2018 року по 20 жовтня 2018 ро-
ку.

спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему.
порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному 

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

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

2. Найменування посади.
Голова правлiння Антоненко Олександр Анатолiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА ТЕЦ-5"

2. Код за ЄДРПОУ: 05471230
3. Місцезнаходження: 62371, с. Подвiрки, б/н
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 730-50-62 (057) 731-42-98
5. Електронна поштова адреса: Alla.Zhukova@tec5.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.tec5.kharkov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Відомості про змінуакціонерів, яким належать голосуючіакції,

розмір пакета якихстаєбільшим, меншимаборівним пороговому
значенню пакета акцій

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно

із законодавством. 
2. Найменування посади

Голова правлiння Мiнкович Олександр Володимирович

№
з/п

Дата отримання ін-
формації від Цен-

трального депозитарі-
ю цінних паперів або

акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові-
фізичної особи або

найменування юридичної
особи власника (власників)

акцій

дентифікаційний код юридичної особи юридичної особи
- резидента або код/номер з торговельного, банківсько-

гочи судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстра-

цію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки
акціонера до

зміни (у відсотках
до статутного

капіталу)

Розмір частки
акціонера після

зміни (у відсотках
до статутного

капіталу)
1 2 3 4 5 6

1 05.09.2018

САНПОСЕЙДАНIУС
IНВЕСТМЕНТСЛIМIТЕД

[SAN POSIDANIUS
INVESTMENTS LIMITED] 

290917 99.902536 100

Зміст інформації: Дата отримання iнформацiї: 05.09.2018. Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника
(власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: юридична
особа компанiя САН ПОСЕЙДАНIУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED]. Iдентифiкацiйний код юридичної особи - ре-
зидента або код/номер з торговельного, банкiвськогочи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади-
i ноземноїдержави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: реєстрацiйний номер 290917. Дiя
(набуттяабовiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття права власностi на пакет акцiйвiдбувалось прямо, в нас-
лiдок здiйснення обов'язкового продажу акцiйТовариства на вимогу особи, яка є власникомдомiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-
2 Закону України "Про акцiонернi товариства". Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючихакцiй до i пiслянабуття права
власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття пра-
ва власностi складає 99,902536 %, щоскладає 295 621 466 акцiй; розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття пра-
ва власностi складає 100%, що складає 295 909 871 акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iденти-
фiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщовiндорiвнюєабоперевищуєпороговезначення), якiвходять до ланцюга володiння корпоратив-
ними правами юридичної особи, через яких особа (особи, щодiютьспiльно) здiйснює(ють) розпорядженняакцiями: вiдомостiвiдсутнi. Дата, в яку порого-
вi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): iнформацiя вiдсутня. 
Додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарсько-
ї дiяльностi емiтента: додаткова iнформацiя вiдсутня.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«новоаЗовСьКа птаХофаБриКа»,

(код за ЕДРПОУ 00696450; місцезнаходження: Україна, 87500, Доне-
цька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, буд. 95-Б; адреса веб-сторінки у мережі 
Інтернет www.novoazptah.pat.ua) повідомляє про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться «09» жовтня 2018 року об 11.00 за 
адресою: 87500, донецька обл., м. маріуполь, проспект миру, буд. 95-Б, 
кімната №3. Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори, 
відбудеться з 10.00 до 10.50 год. за місцем проведення позачергових загальних 
зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати паспорт або ін-
ший офіційний документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – до-
віреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформле-
ну згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах – «03» жовтня 2018р. станом на 24.00 годину.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Новоазовська птахофабрика». 

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

3. Про дострокове припинення повноважень голови Ревізійної комісії 
ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

4. Про обрання персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
www.novoazptah.pat.ua.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються 
питань, включених до порядку денного та надати свої пропозиції з понеділка по 
п’ятницю з 10.00 до 13.00 за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
проспект Миру, буд. 95-Б кімната №3. Особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами з питань, що включені до проекту порядку денного: 
член Наглядової ради ПрАТ «НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» Гусейнова 
Людмила Фариківна. Телефон для довідок: (0629) 63-16-38. 

підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

директор
прат «новоаЗовСьКа птаХофаБриКа»  Корюк а.о.
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повІдомлення
про порядок реалізації акціонерами переважного права

на придбання розміщуваних простих іменних акцій 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «ХмІльницьКий 

елеватор»,
Приватне акціонерне товариство «Хмільницький елеватор» (далі – 

ПрАТ «Хмільницький елеватор») повідомляє, що позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів ПрАТ «Хмільницький елеватор», які відбулися 
05 червня 2018 року, прийняте рішення про збільшення розміру статутного 
капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків (Протокол від 05.06.2018р. 
№7 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Хмільницький елеватор»). 

Керуючись ч.2 ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 4 
глави 2 розділу ІІ Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу пуб-
лічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого Рішенням 
НКЦПФР № 822 від 14.05.2013р., із змінами та доповненнями, повідомляє-
мо Вам такі відомості:

Емітент, що проводить приватне розміщення акцій: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВА-

ТОР», код ЄДРПОУ 00953295, місцезнаходження: 22000 Вінницька область, 
м. Хмільник, вул. Василя Порика, б.26.

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): 
Телефон (4338) 2-20-80, факс (4338) 2-25-50, ел.пошта Olena.Shulakova@

adm.com
Статутний капітал Емітента:
Розмір статутного капіталу ПрАТ «Хмільницький елеватор» складає 

1 700 546,00грн (один мільйон сімсот тисяч п’ятсот сорок шість) гривень, 
поділений на 6 802 184 простих іменних акцій бездокументарної форми іс-
нування номінальною вартістю 0,25 (двадцять п’ять) копійок кожна. 

Загальна кількість та номінальна вартість простих іменних акцій, які пла-
нується розмістити:

14 870 000 шт. простих іменних акцій бездокументарної форми існуван-
ня загальною номінальною вартістю 3 717 500,00грн (три мільйони сімсот 
сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок).

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщу-
ються виключно серед акціонерів ПрАТ «Хмільницький елеватор». Перелік 
учасників приватного розміщення акцій затверджено позачерговими За-
гальними зборами акціонерів ПрАТ «Хмільницький елеватор» (Протокол 
№7 від 05 червня 2018 року) у складі акціонерів згідно Реєстру акціонерів 
ПрАТ «Хмільницький елеватор», складеного станом на 05 червня 2018 року. 
Привілейовані акції ПрАТ «Хмільницький елеватор» не розміщує.

Загальна ринкова вартість простих іменних акцій, які планується роз-
містити: 

59 777 400грн (п’ятдесят дев’ять мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч чо-
тириста гривень 00 копійок). 

Ринкова вартість (ціна розміщення) 1 акції під час приватного розміщення:
Акції додаткового випуску розміщуються за ціною 4,02грн за 1 просту 

іменну акцію.
Переважне право надається акціонерам - власникам простих іменних 

акцій у процесі приватного розміщення за рішенням позачергових загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «Хмільницький елеватор». Акціонери – власники 
простих акцій ПрАТ «Хмільницький елеватор», мають переважне право 
придбавати розміщувані ПрАТ «Хмільницький елеватор» прості акції додат-
кової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кіль-
кості простих акцій станом на дату проведення позачергових Загальних 
Зборів акціонерів – 05 червня 2018 року. 

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на при-
дбання розміщуваних акцій, в строк з 9.00 години «16» липня 2018 року до 
18.00 години «03» серпня 2018 року надають до ПрАТ «Хмільницький еле-
ватор» письмові Заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані:

- повна назва ПрАТ «Хмільницький елеватор» та адреса розміщення акцій;
- слово «Заява» у назві документа;
- найменування акціонера та його представника (прізвище, ім'я та по-

батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи), його ідентифі-
каційний код (для резидентів України), адреса (постійного місця проживан-
ня фізичної особи або місця знаходження юридичної особи) та дані 
паспорту (серія, номер);

- контактні дані (телефон, факс, е-mаіl);
- кількість належних акціонеру акцій на дату позачергових Загальних 

зборів акціонерів «05» червня 2018 р.;
- кількість акцій, яку має намір придбати акціонер при реалізації свого 

переважного права та зобов'язується сплати за ціною розміщення у строк, 
визначений умовами приватного розміщення;

- посилання на те, що акціонер ознайомлений і зобов'язується дотриму-
ватися умов приватного розміщення,

- дата складання заяви, підпис акціонера або його представника.
До Заяви повинні додаватись документи, що ідентифікують особу акціо-

нера (для фізичної особи - копія паперового паспорту громадянина України 

або паспорту громадянина України у вигляді ID-картки, довідки про присво-
єння ідентифікаційного номеру; для юридичної особи – копія чинної редак-
ції Статуту та документу, що підтверджує призначення на посаду осіб, що 
мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена 
підписом керівника юридичної особи), а також довідка про відкриття рахун-
ку в цінних паперах у депозитарній установі. 

У разі особи акціонера-нерезидента (для фізичної особи – перелічені 
документи відповідно до законодавства країни-реєстрації; для юридичної 
особи копію витягу із торгового реєстру, копію довідки про систему оподат-
кування, оригінал довіреності на уповноважених представників (із легаліза-
цією), або її нотаріальну копію. Якщо акціонером є юридична особа, підпис 
її уповноваженої особи засвідчується печаткою (якщо статутом передбаче-
но використання печатки).

ПрАТ «Хмільницький елеватор» реєструє Заяви акціонерів в Журналі 
приватного розміщення акцій в строк до 18.00 години «03» серпня 2018 року 
у день їх надходження, але не пізніше дня, що передує дню початку першо-
го етапу укладання договорі з першими власниками – 04 серпня 2018 року. 
Зазначені Заяви подаються акціонерами або їх представниками (повнова-
ження представників має бути підтверджене відповідними документами, які 
подаються разом із заявою) за адресою: Вінницька обл., місто Хмільник, 
вулиця Василя Порика, будинок 26, приміщення Бухгалтерії ПрАТ «Хміль-
ницький елеватор». 

Ненадання акціонером Заяви про придбання акцій в порядку та строки, 
визначені цим повідомленням, вважається відмовою акціонера від свого 
переважного права на придбання акцій. Отримання від акціонерів письмо-
вого підтвердження про відмову від використання свого переважного права 
на придбання акцій не передбачається.

Акціонери, які реалізують своє переважне право на придбання акцій 
(пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості про-
стих акцій), повинні здійснити переказ коштів у сумі, яка дорівнює ринковій 
вартості акцій, що придбаваються акціонером, у строк з «16» липня 
2018 року до «03» серпня 2018 року включно на відповідний банківський 
рахунок ПрАТ «Хмільницький елеватор» у ПАТ «Сітібанк», вулиця Діло-
ва, 16Г, Київ, 03150, на умовах та за реквізитами, наведеними нижче. Пере-
раховані кошти зараховуються ПрАТ «Хмільницький елеватор» в оплату 
акцій не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладання до-
говорів з першими власниками.

Оплату акцій акціонери здійснюють виключно в грошовій формі (рези-
денти України в національній валюті - гривні; нерезиденти - в іноземній віль-
но конвертованій валюті (долари США) або гривнях) шляхом переказу в 
безготівковому порядку коштів на банківський рахунок ПрАТ «Хмільницький 
елеватор» за наступними реквізитами: 

• в гривнях: одержувач – ПрАТ «Хмільницький елеватор», код ЄДРПОУ 
00953295, р.р. № 2600 9 200952065, в ПАТ «Сітібанк» м. Київ, МФО 300584 ; 

• в доларах США: одержувач – ПрАТ «Хмільницький елеватор», код 
ЄДРПОУ 00953295, р.р. №2600 2 200952073, в ПАТ «Сітібанк» м. Київ, 
вул. Ділова 16-Г, 03150, МФО 300584, банк кореспондент CITIBANK N.A., 
(USA, N.Y), SWIFT код CITIUS33, рахунок в банку кореспонденті 36144321, 
SWIFT код банка бенефіціара – CITIUAUK.

Перерахунок коштів, внесених нерезидентами в іноземній вільно конвер-
тованій валюті (долари США), у національну валюту України здійснюється за 
офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національ-
ним банком України на дату надходження іноземної валюти (долари США) в 
оплату акцій на банківський рахунок ПрАТ «Хмільницький елеватор», код 
ЄДРПОУ 00953295, за наступними реквізитами: р.р. №2600 2 200952073, в 
ПАТ «Сітібанк» м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 03150, МФО 300584, банк кореспон-
дент CITIBANK N.A., (USA, N.Y), SWIFT код CITIUS33, рахунок в банку корес-
понденті 36144321, SWIFT код банка бенефіціара – CITIUAUK.

У випадку, якщо сума коштів, перерахована акціонером за придбання 
акцій додаткового випуску в іноземній вільно конвертованій валюті (долари 
США) у перерахунку на національну валюту України за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України 
на дату надходження іноземної валюти (долари США) в оплату акцій на 
банківський рахунок ПрАТ «Хмільницький елеватор», код ЄДРПОУ 
00953295, за наступними реквізитами: р.р. №2600 2 200952073, в ПАТ «Сіті-
банк» м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 03150, МФО 300584, банк кореспондент 
CITIBANK N.A., (USA, N.Y), SWIFT код CITIUS33, рахунок в банку кореспон-
денті 36144321, SWIFT код банка бенефіціара – CITIUAUK, рівно на 1 цент 
або менше ніж на 1 цент перевищує вартість акцій, котру акціонер має опла-
тити, то така різниця вартості акцій акціонеру не повертається.

У випадку, якщо сума коштів, перерахована акціонером за придбання 
акцій додаткового випуску, в іноземній вільно конвертованій валюті (долари 
США) у перерахунку на національну валюту України за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України 
на дату надходження іноземної валюти (долари США) в оплату акцій на 
банківський рахунок ПрАТ «Хмільницький елеватор», код ЄДРПОУ 
00953295, за наступними реквізитами: р.р. №2600 2 200952073, в ПАТ «Сіті-
банк» м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 03150, МФО 300584, банк кореспондент 
CITIBANK N.A., (USA, N.Y), SWIFT код CITIUS33, рахунок в банку кореспон-

приватне аКцІонерне товариСтво «ХмІльницьКий елеватор»
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денті 36144321, SWIFT код банка бенефіціара – CITIUAUK, більше ніж на 
1 цент перевищує вартість акцій, яку акціонер має оплатити, то у такому 
разі ПрАТ «Хмільницький елеватор» повертає на відповідний банківський 
рахунок акціонера, з якого ці кошти надійшли до ПрАТ «Хмільницький еле-
ватор», різницю коштів протягом 30 календарних днів з моменту надхо-
дження коштів.

У випадку, якщо сума коштів перерахована акціонером за придбання ак-
цій додаткового випуску, в іноземній вільно конвертованій валюті (долари 
США) у перерахунку на національну валюту України за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України 
на дату надходження іноземної валюти (долари США) в оплату акцій на 
банківський рахунок ПрАТ «Хмільницький елеватор», код ЄДРПОУ 
00953295, за наступними реквізитами: р.р. №2600 2 200952073, в ПАТ «Сіті-
банк» м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 03150, МФО 300584, банк кореспондент 
CITIBANK N.A., (USA, N.Y), SWIFT код CITIUS33, рахунок в банку кореспон-
денті 36144321, SWIFT код банка бенефіціара – CITIUAUK, менша за вар-
тість акцій, яку акціонер має оплатити, вважається, що такий акціонер від-
мовився від використання свого переважного права на придбання акцій. В 
такому разі ПрАТ «Хмільницький елеватор» повертає перераховану суму 

коштів на відповідний банківський рахунок акціонера, з якого ці кошти на-
дійшли до ПрАТ «Хмільницький елеватор», протягом 30 календарних днів з 
дати їх надходження.

Всі належні видатки, зокрема комісійну винагороду, котру стягує банків-
ська установа, в якій акціонер здійснюватиме переказ коштів для оплати 
вартості акцій додаткового випуску, оплачує акціонер.

Якщо акціонер подав Заяву про придбання акцій, але не здійснив необ-
хідну оплату у визначені строки та у вказаному порядку, тоді вважатиметь-
ся, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного пра-
ва на придбання акцій.

На підставі отриманих від акціонерів належно оформлених письмових 
Заяв про придбання акцій та оплати належної їх вартості (100% вартості 
акцій) ПрАТ «Хмільницький елеватор» видає акціонерам письмове 
зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів 
з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше «03» серпня 
2018 року.

Голова Правління 
приватного акціонерного товариства «Хмільницький елеватор» 

Б’ялківський олександр олексiйович

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТТЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225 60 06, (044) 225 60 07
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://uniqa/ua/about_us/initial_data/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

05 вересня 2018 року згiдно з наказом Голови Правлiння вiд 05.09.2018 

№27-П бухгалтера Бондаренко Вiкторiю Iванiвну (паспорт серiї НА 
№353819, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй 
областi, 21.06.1997) переведено на посаду Головного бухгалтера на 
пiдставi її заяви з 05 вересня 2018 року. Строк, на який призначено особу: 
безстроково. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер ПрАТ «СК «УНIКА 
ЖИТТЯ», Заступник головного бухгалтера з питань мiжнародної звiтностi 
ПрАТ «СК «УНIКА».

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння  Симончук володимир миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 06.09.2018
 (дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «СтраХова Компанiя «унiКа Життя»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 23734213
3. Місцезнаходження: 03056 Київ, Борщагівська, 145
4. Міжміський код, телефон та факс: 457-80-80, 457-80-80
5. Електронна поштова адреса: office@uosk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.uosk.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 
(далі - Товариство) від 05.09.2018 року, протоколом №050918/1, 
05.09.2018 року звільнено з посади Генерального директора Това-
риства Баранову Ганну Вікторівну (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) за власним бажанням, відповідно 
до ст. 38 Кодексу законів про працю України. Розмір пакета акцій (у 
відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіта-
лі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Генерально-
го директора Товариства Баранова Ганна Вікторівна займала з 
17.08.2018 року по 05.09.2018 року. Зміни у персональному складі 
посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової 
ради Товариства від 05.09.2018 року (протокол №050918/1). На по-

саду Генерального директора Товариства замість звільненої особи 
призначено Ситнікова Костянтина Олександровича.

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 
(далі - Товариство) від 05.09.2018 року, протоколом №050918/1, з 
06.09.2018 року обрано Генеральним директором Товариства Сит-
нікова Костянтина Олександровича (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) з 06.09.2018 року. Розмір пакета ак-
цій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному 
капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на по-
саду Генерального директора Товариства згідно Статуту Товари-
ства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб 
Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради Товариства 
від 05.09.2018 (протокол №0510918/1). Протягом останніх 
5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 21.06.2010 - 01.06.2015 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 
ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ», начальник відділу роздріб-
них та альтернативних продаж управління продажу страхових по-
слуг; 02.06.2015 - 31.05.2016 начальник відділу обов'язкових видів 
страхування та тендерних закупівель управління продажу страхо-
вих послуг; 13.06.2016 - 31.05.2017 Товариство з додатковою відпо-
відальністю «Страхова компанія «Довіра Поліс», заступник Гене-
рального директора з регіонального розвитку та продажу страхових 
продуктів; 04.04.2018 - 05.09.2018 Фермерське господарство 
«Ярко», Голова Фермерського господарства.

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

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор  Ситніков К.о.
06.09.2018

приватне аКцiонерне товариСтво 
«уКраїнСьКа оХоронно-СтраХова Компанiя»
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повідомлення про викуп акцій
Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО»), що 

на підставі договору про управління активами № 4 від 12 листопада 
2004 року діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Си-
нергія Клаб», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991 (далі – «Фонд»), 
в особі виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» Веремієнка С.М., який діє на 
підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що 05 вересня 
2018 року Загальними зборами Фонду (далі – «Збори») було прий нято рі-
шення про продовження строку діяльності Фонду та про пов’язаний з цим 
викуп Фондом власних акцій у акціонерів Фонду, які повідомлять про ба-
жання продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі передбачені 
цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Пові-
домленням. Викуп Акцій здійснюється без залучення агента з викупу без-
посередньо компанією з управління активами Фонду – ПрАТ «КІНТО».

Положення Повідомлення в частині прав та обов’язків Фонду, від імені 
в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду, а 
також інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи акціонера Фонду, 
становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на дату акцепту 
цієї пропозиції є акціонерами Фонду, укласти договір про викуп Акцій 
(далі  – «Договір»). При цьому кількість Акцій, які акціонер Фонду має пра-
во пред’явити до викупу, не може перевищувати кількості Акцій, що на-
лежали йому на день прийняття рішення про продовження строку діяль-
ності Фонду – 05 вересня 2018 року.

Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх акціонерів 
Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.

Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від іме-
ні в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду 
з приводу викупу Акцій та розрахунків за викуплені Акції:

1. Акціонер Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, ви-
кладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здій-
снення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлен-
ня, а саме:

1.1. підписання та подання Фонду, від імені якого діє ПрАТ «КІНТО», 
заявки на викуп Акцій (далі – «Заявка»);

1.2. подання ПрАТ «КІНТО» усіх передбачених цим Повідомленням 
документів. Своєчасне отримання ПрАТ «КІНТО» таких належним чином 
оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та акціоне-
ром Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомлен-
ням та законодавством;

1.3. здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі Фонду 
Акцій.

2. Для здійснення викупу належних акціонеру Фонду Акцій та одержан-
ня розрахунку, акціонер Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КІНТО» особисто або че-
рез представника чи надіслати рекомендованим листом наступні доку-
менти:

2.1.1. для фізичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної акціонером Фонду 

(його законним представником, іншою уповноваженою особою) відповід-
но до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Повідомлення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банків-
ського рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для 
акціонерів Фонду-нерезидентів);

- паспорт акціонера Фонду (законного представника, іншої уповнова-
женої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом акціонера Фон-
ду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим лис-
том або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

- довідку про присвоєння акціонеру Фонду ідентифікаційного номера 
платника податків чи засвідчену підписом акціонера Фонду фотокопію та-
кої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендо-
ваним листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду 
особою;

2.1.2. для юридичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником акціоне-

ра Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у 
Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника акціонера Фонду пови-
нен бути засвідчений печаткою такого акціонера (за наявності), а підпис 
уповноваженої особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідом лення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банків-
ського рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для 
власників акцій Фонду-нерезидентів);

- паспорт керівника акціонера Фонду (уповноваженої особи) чи фото-
копію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої осо-
би) акціонера Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляють-
ся рекомендованим листом;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних 
для здійснення ПрАТ «КІНТО» заходів з ідентифікації та вивчення акціо-
нера Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення»;

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повнова-
ження особи на представництво інтересів акціонера Фонду (наказ, про-
токол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

2.2. Підпис акціонера Фонду (уповноваженої особи акціонера) – фізич-
ної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою осо-
бою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справжність 
підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у присутності 
уповноваженого представника ПрАТ «КІНТО». Документи іноземного по-
ходження та/або складені іноземною мовою повинні бути належним чи-
ном перекладені на українську мову, засвідчені та легалізовані. Від імені 
акціонерів – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписані 
упов новаженими установчими документами посадовими особами. Підпис 
останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної 
особи (за наявності).

2.3. Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів 
від акціонерів Фонду здійснюється по 05 грудня 2018 року включно. При 
цьому:

- у випадку, коли акціонер Фонду бажає здійснити передачу документів 
особисто – їх приймання представниками ПрАТ «КІНТО» відбувається кож-
ного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих 
днів з 1000 до 1700 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного,  25-Б;

- у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи по-
винні бути відправлені за відповідною адресою обов’язково рекомендова-
ним листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не 
пізніше 28 листопада 2018 року. Поданими своєчасно визнаватимуться 
лише документи, отримані ПрАТ «КІНТО» від органів поштового зв’язку до 
закінчення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані ПрАТ «КІН-
ТО» після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправ-
ника, яка датована не пізніше 28 листопада 2018 року. У всіх інших випад-
ках документи вважаються неподаними та повертаються адресанту.

2.4. У разі виконання акціонером Фонду вимог п.2.1.-2.3. Повідомлен-
ня, акціонеру Фонду повертається примірник Заявки із зазначенням дати 
її отримання (при отриманні документів від акціонера Фонду поштою, при-
мірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається акціонеру 
Фонду листом).

3. Договір вважається укладеним з дати отримання ПрАТ «КІНТО» у 
належній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів 
(з урахуванням п.6.3. цього Повідомлення) з дотриманням строків, зазна-
чених у п.2.3. Повідомлення.

4. У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання) 
акціонером Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він 
вважається таким, що відмовився від використання права викупу належ-
них йому Акцій, встановленого рішенням Зборів.

5. Акціонер Фонду, що пред’явив до викупу Акції в установленому цим 
Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов’язаний здійснити всі 
необхідні заходи щодо передачі Фонду Акцій не пізніше 15 (п’ятнадцяти) 
робочих днів з дня укладення Договору, але, у будь-якому випадку, не 
пізніше 05 грудня 2018 року.

5.1. Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої 
зобов’язання з передачі Акцій, у разі, коли у встановлений цим пунктом 
строк надав усі необхідні та достатні документи депозитарній установі, у 
якої відкритий рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на 
користь Фонду Акції, що є предметом Договору.

5.2. Право власності на Акції, що відчужуються Продавцем за Догово-
ром, переходить до Фонду з моменту зарахування Акцій на рахунок у цін-
них паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну сис-
тему України».

6. Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом ви-
ходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну Акцію, що 
перебуває в обігу, станом на 05 вересня 2018 року, а саме 18 340,85 грн 
(вісімнадцять тисяч триста сорок гривень 85 копійок).

6.1. Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором Акції 
здійснюються виключно грошовими коштами у національній валюті – 
гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок 
акціонера Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем Акції 
здійснюватись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по Ак-
ціях згідно наведених в Заявці та інших наданих Продавцем документах 
його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, на-
дання невірної та/або неповної інформації тощо), ПрАТ «КІНТО» від імені 
Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює 

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво
«ЗаКритий недиверСифІКований Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд «СинерГІя КлаБ»
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депонування таких коштів на ім’я Продавця в обраному ПрАТ «КІНТО» 
комерційному банку або передає такі кошти в депозит обраної ПрАТ «КІН-
ТО» нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної переда-
чі Продавцю.

6.2. Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані 
згідно цього Повідомлення Акції, становитиме суму, визначену відповід-
но до п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість Акцій, що переда-
ються Продавцем згідно укладеного відповідно до цього Повідомлення 
Договору.

6.3. У випадку, коли відповідно до законодавства України Продавець 
має статус нерезидента, при виплаті на його користь грошових коштів за 
продані Акції Фонд зобов’язаний буде відповідно до вимог Податкового 
кодексу України здійснити їх оподаткування. У зв’язку з цим такий Прода-
вець, крім документів, передбачених п.2.1. цього Повідомлення, 
зобов’язаний подати завірені належним чином копії документів, що під-
тверджують витрати на придбання Акцій, що пред’являються до викупу.

6.4. Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором Акції мають 
закінчитись не пізніше 05 квітня 2019 року.

6.5. У разі, якщо розрахунки з Продавцем-фізичною особою здійснюва-
тимуться шляхом переказу на рахунок, відкритий у банку АТ «ПІРЕУС 
БАНК МКБ», з Суми викупу буде утримуватися комісія банку за виконання 
платіжного доручення у розмірі 1,2% від суми платежу.

7. Продавці мають право конвертувати Акції в цінні папери іншого ін-
ституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює 
ПрАТ «КІНТО», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації 
цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 
2013 року № 2073, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
22.10.2013 за № 1796/24328.

8. У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом 
обов’язків щодо оплати Акцій Продавцю, передбачених п.6.4 цього По-
відомлення, Фонд зобов’язаний сплатити такому Продавцю за період 
прострочення оплати пеню у розмірі облікової ставки Національного 
банку України, що діяла протягом означеного періоду. Сплата Фондом 
пені відповідно до цього пункту позбавляє Продавця права вимагати 
відшкодування збитків.

9. Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлен-
ня, не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до законо-
давства та Договору, укладеного внаслідок акцепту умов цього Повідом-
лення, Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне 
або часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд 
звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання, не-
належне виконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання 
або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин (випад-
ків), що перебувають поза контролем Фонду і які мають надзвичайний 
характер, значно утруднюють або роблять неможливим або недоціль-
ним виконання будь-якими особами зобов’язань, передбачених Догово-
ром, а саме: набуття чинності новими нормативними актами щодо бан-
ківської діяльності і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних 
паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії лі-
цензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії 
у зв’язку з Договором, обмеження щодо безготівкових розрахунків, які 
запроваджені банками, що обслуговують Фонд чи Продавця, виникнен-
ня будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво вплива-
ють на виконання Фондом своїх зобов’язань і при цьому настання зазна-
чених вище подій та/або фактів значно утруднює та/або робить 
неможливим або недоцільним виконання зобов’язань, передбачених 
Договором.

10. Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв’язку із Дого-
вором, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконан-
ням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів 
між його сторонами, а при недосягненні домовленості – передаються на 
розгляд відповідного суду.

11. Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до 
п.3. цього Повідомлення, та закінчується 19 квітня 2019 року, але в будь-

якому разі не раніше повного виконання Сторонами зобов’язань, перед-
бачених Договором.

12. Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.
13. Реквізити Фонду:
Найменування – Публічне акціонерне товариство «Закритий недивер-

сифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клаб»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991;
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;
№ рахунку у цінних паперах – 100024-UA70010164;
Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних папе-

рах: ПАТ «НДУ».
Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО»  Веремієнко С.М.

Додаток 1
«___» ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Прізвище
Ім’я
По батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (за наявності)
Паспортні дані
Місце реєстрації (за паспортом)
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного 
інвестування
Кількість цінних паперів
Ціна цінного папера
Загальна вартість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія 
Клаб» у порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповід-
но до чинного законодавства.

________________
        (підпис)

 Додаток 2
«___» ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Повне найменування
Місцезнаходження
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного 
інвестування
Кількість цінних паперів
Ціна цінного папера
Загальна вартість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія 
Клаб» у порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповід-
но до чинного законодавства.

 ______________________  __________ ________________
 (посада уповноваженої особи)  (підпис)  (прізвище, ініціали)
  М.П.

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 «ЯВІР»

2. Код за ЄДРПОУ 00274861

3. Місцезнаходження 81070, Львiвська область, 
Яворiвський р-н, с.Iвано-
Франкове, вул.Львiвська, 55

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03259) 3-30-09 (03259) 3-30-09

5. Електронна поштова адреса pat_javir@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

javir.lviv.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«явІр»
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7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

ii. текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «Явір», якi вiдбулись 24.08.2018 р. (Протокол №1 вiд 24.08.2018) 
та у вiдповiдностi до вимог ст. 5 Закону України «Про акцiонернi това-
риства» вирiшили змiнити тип Товариства з публiчного на приватне та 
затвердити найменування Товариства:

Повне найменування Товариства до змiни :ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЯВIР»

Повне найменування Товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯВIР»
5 вересня 2018 року визначено датою здiйснення державної 

реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб , фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 
формувань.

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

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

директор п’янiков в.Г.  07.09.2018
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Наглядова рада приватноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «девон», (код ЄДРПОУ 30780664), повідомляє про скли-
кання позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 09 жовтня 
2018 року за адресою: україна, м. Київ, вул. Івана мазепи, 12 Б. 

Початок зборів об 11 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів починається о 10:00 год. 09.10.2018 р.
Реєстрація акціонерів закінчується о 10:45 год. 09.10.2018 р.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі до-

кументи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – пас-
порт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства Украї-
ни.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах, складено станом на 03.10.2018 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови і Секретаря позачергових загальних зборів акціоне-

рів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загаль-

них зборів акціонерів.
4. Визначення дивідендної політики для виплати дивідендів за резуль-

татами фінансово-господарської діяльності в 2018 році.
5. Розгляд подання Наглядової ради про надання згоди на вчинення 

значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартос-
ті активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

6. Інформування про зміни корпоративного законодавства та необхід-

ність у строк до 01.01.2020 року привести у відповідність до вимог чинного 
законодавства України Статут ПрАТ «ДЕВОН».

Адреса власного веб-сайту: http://emitent.tetra-studio.com.ua/dewon
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що стосу-

ються загальних зборів, у робочий час з 10.00 до 17.00 год. щоденно (крім 
вихідних та святкових днів) до 08.10.2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Івана 
Мазепи, 12 Б, ПрАТ «ДЕВОН», а в день проведення загальних зборів – на 
місці їх проведення. Відповідальна за надання документів – секретар Бога-
тир О.В.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються до 
19.09.2018  р. включно в письмовому вигляді за адресою: 01010, м. Київ, 
вул. Івана Мазепи, 12 Б, ПрАТ «ДЕВОН».

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Інформуємо, що товариство до початку загальних зборів зобов'язане 
надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товари-
ство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

Голова наглядової ради  Галустян Г.р.

повідомлення
про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону

з продажу майна тов «Сп агроекс»
Ліквідатор ТОВ «СП Агроекс» (код за ЄДРПОУ 30979893 ) оголо-

шує конкурс з визначення організатора аукціону з продажу майна Бан-
крута в процедурі ліквідації у справі про банкрутство №911/2867/15.

Балансоутримувач майна та активів – ТОВ «СП Агроекс» (код за 
ЄДРПОУ 30979893).

Критерії відбору організатора аукціону:
• Мати право на організацію аукціонів з продажу майна боржника у 

ліквідаційній процедурі;
• Мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
• Мати відповідні організаційні та технічні можливості для забезпе-

чення підготовки та проведення аукціону з продажу майна боржника;
• Не бути заінтересованою особою стосовно боржника, кредиторів 

та Замовника аукціону;
• Запропонована сума винагороди за організацію аукціону є най-

меншою.
Для участі у конкурсі претендент повинен подати Замовнику:
• Заяву про участь у конкурсі із зазначенням реквізитів, організаційно-

правової форми, відомостей про відсутність (наявність) заінтересова-
ності щодо боржника, кредиторів та замовника аукціону та пропозицій, 
щодо суми винагороди за проведення аукціону;

• Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів 
(при наявності) або інших документів, відповідно до яких, претендент 
має право проводити аукціони;

• Довідку, що містить перелік проведених ним аукціонів для підтвер-
дження його досвіду роботи з організації аукціонів;

• Довідку про організаційні та технічні можливості для забезпечення 
підготовки та проведення аукціону з наданням відповідних підтвер-
джуючих документів, яка повинна містити інформацію про наявність: 
кваліфікованого ліцитатора, фахівця з підготовки та проведення 
аукціо нів, відокремлених приміщень для персоналу та проведення 
торгів, обладнаного технічними та комунікаційними засобами, в т.ч. 
камерою для відеозапису ходу торгів, адреси електронної пошти та 
власного веб-сайта в мережі Інтернет, технічні характеристики якого 
повинні відповідати вимогам Закону.

Переможцем конкурсу стає претендент, який має найкращі показ-
ники по зазначеним вище критеріям.

Телефон для довідок: +38 (050) 387 32 52.
Заяви та документи щодо участі в конкурсі приймаються за адре-

сом: 02125, м. Київ, вул. Воскресенська, буд.16-Б, кв. 67, на протязі 
п’ятнадцяти календарних днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня. Конкурсна документація подана пізніше встановленого строку, роз-
глядатися не буде.

ліквідатор тов «Сп агроекс»  менчак в.в.

тов «Сп аГроеКС»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комерційний 
Індустріальний Банк»

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

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

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

ІІ. текст повідомлення 
31 серпня 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Ко-

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

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 75 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітнос-
ті  – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності - 10.91%.

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

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

2.Голова правління  путінцева т.в.
03.09.2018

аКцІонерне товариСтво «КомерцІйний ІндуСтрІальний БанК»

товариСтво З оБмеЖеною 
вІдповІдальнІСтю «вІейБІ лІЗинГ», 

відповідно до проспекту емісії облігацій, 05.09.2018 прийняло рі-

шення про встановлення відсоткової ставки по облігаціям серії «В» на 
двадцять дев’ятий - тридцять другий відсоткові періоди у розмірі 18% 
(вісімнадцять відсотків річних).
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКцІонерне товари-

Ство «СІтІБанК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: - зміна складу посадових осіб емітента; 

ІІ. текст повідомлення
03.09.2018 р. припинились повноваження Мiкулицької Ганни Аркадiївни 

як виконуючого обов’язки Голови Правлiння АТ «СIТIБАНК» у звязку з 
закiнченням строку, на який особу було обрано на вказану посаду, та вступом 
на посаду Голови Правлiння АТ «СIТIБАНК» Александра Гранта Мак Уорте-
ра. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою 
в статутному капiталi та акцiями Банку не володiє. Посадова особа не надала 
дозволу на оприлюднення паспортних даних. Мiкулицька Г.А. обiймала по-
саду в.о. Голови Правлiння АТ «Сiтiбанк» з 03 березня 2018 року.

03.09.2018 р. Александр Грант Мак Уортер вступив на посаду Голови 
Правлiння АТ «СIТІБАНК» (Протокол засiдання Наглядової Ради  
АТ «СIТIБАНК» №138 вiд 26.04.2018 року, наказ №к-200818-1 вiд 
20.08.2018 року). Мак Уортер Александр Грант непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi та 
акцiями Банку не володiє. Посадова особа не надала дозволу на 
оприлюднення паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посаду Керуючий директор, регiон EMEA Сiтi Ризик Офiс та Велика 
Британiя Ризик Офiс, Лондон, Велика Британiя, Сiтiбанк.

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

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

2. Голова Правління АТ «СІТІБАНК»  ______  Александр Грант Мак Уортер
 (підпис) 
 М.П.  04.09.2018р.

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

пуБлІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КредоБанК», 

09807862 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 85/2/2017-Т.
Дата реєстрації «27» жовтня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії 
облігацій: 02.01.2018р.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

31.12.2018р.

фактична 02.08.2018р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії 
облігацій)

250 000 (двісті п’ятдесят 
тисяч) штук

фактично розміщених 250 000 (двісті п’ятдесят 
тисяч) штук

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

250 000 000,00 (двісті 
п’ятдесят мільйонів) 

фактично розміщених, грн 250 000 000,00 (двісті 
п’ятдесят мільйонів) 

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн

250 877 500,00 (двісті 
п’ятдесят мільйонів вісімсот 
сімдесят сім тисяч 
п’ятсот) 

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): –
Сума, сплачена за облігації 
(грн): –

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): –

Сума, сплачена за облігації 
(грн):

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): –
Сума, сплачена за облігації 
(грн): –

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку в цінних 
паперах емітента за результатами 
повернення внесків, унесених в оплату 
за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески***

 –

7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески, 
грн***

 –

Затверджено:
Голова Правління 

ПАТ «КРЕДОБАНК» 
(посада)

___________ 
(підпис)

Шатковскі Ґжеґож Станіслав 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Голова Правління 

ПАТ «КРЕДОБАНК» 
(посада)

___________ 
(підпис)

Шатковскі Ґжеґож Станіслав 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску об-
лігацій.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«миронiвСьКа друКарня»

повІдомлення про виниКнення оСоБливої ІнформацІї про 
емІтента 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНIВСЬКА ДРУКАРНЯ»
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 02467089
Адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м. Миронiвка, 

вул. Соборностi, буд. 50
Телефон емітента (04574) 5-14-49
Електронна поштова адреса 
емітента

myr_dryk2017@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 02467089.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
04.09.2018 р. Правлінням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МИРОНIВСЬКА ДРУКАРНЯ» (надалі - Товариство) було прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб:
Припинено повноваження посадової особи - Виконуюча обов’язки Голови 
Правлiння Товариства Жданова Катерина Костянтинiвна (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припиняються 
за власним бажанням. Непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини особа немає. Особі не належать акції Товариства. Особа зай-
мала посаду з 03.06.2015 р.
Обрано посадову особу – Виконуюча обов'язки Голови Правлiння Това-
риства Стрілько Валентина Василівна (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особі належить 255 простих іменних акцій 
Товариства що становить 23,92% статутного капіталу Товариства. Об-
рання здійснюється в зв'язку із припиненням повноважень попередньої 
Виконуючої обов'язки Голови Правлiння Товариства. Непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини особа немає. Протягом останніх 
п'яти років особа не займала посад. Особу обрано на невизначений тер-
мін. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Виконуюча обов'язки Голови правлiння 
прат «миронiвська друкарня» Стрілько валентина василівна.
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миссия мвф начала работу в Киеве
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во 

главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в 
Киеве, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в 
представительстве Фонда в Украине.

В представительстве уточнили, что миссия прибыла в 
Киев накануне.

Как позже сообщила пресс-служба Кабинета мини-
стров, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в 
четверг провел переговоры с председателем миссии 
МВФ Роном ван Роденом.

Как сообщил в середине августа постоянный предста-
витель Фонда в Украине Йоста Люнгман, миссия МВФ 

будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября «для 
обсуждения последних экономических событий и 
экономической политики».

По словам Й.Люнгмана, в повестке подлежащих об-
суждению вопросов буде также финансовая помощь от 
МВФ на поддержку политики, направленной на обеспе-
чение макроэкономичесой стабильности в Украине и 
дальнейшего движения экономики страны в направле-
нии устойчивого и инклюзивного роста.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова отметила, 
что украинская сторона намерена обсудить с Фондом как 
все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества 
после окончания программы в марте 2019 года.

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«аКцІонерний КомерцІйний БанК «траСт-

КапІтал»
повІдомлення 

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство 
«акціонерний комерційний банк «траст-капітал» 

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

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – відомості 
про зміну складу посадових осіб

ІІ. текст повідомлення
05.09.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 

№8/2018 прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал». 

Фiалко Олександр Олександрович (паспорт СО №952271, виданий Дес-
нянським РУГУ МВС України в м.Києвi 31.05.2002р.) - обраний на посаду Чле-
на Наглядової ради (незалежного члена) ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк 
до наступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв з дня 
прийняття такого рiшення. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 
ТОВ «БУК-ЛІЗИНГОВИЙ ДІМ» з 06.03.2006 - по теперiшнiй час, Президент 
Товариства. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова правління пат «аКБ «траст-капітал»        Кравченко п.І. 

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товари-

ство «Кременчуцький колiсний завод»
2.Код за ЄДРПОУ: 00231610
3.Місцезнаходження: 39611, полтавська обл., м.Кременчук, про-

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

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

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» 
(протокол № 29/2018 від 04.09.18.) звільнений з посади Голови 
Правління-генерального директора ПрАТ «Кременчуцький колісний за-
вод» з 04.09.18. за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію та 
поданою заявою Лавецький Микола Васильович, паспорт КН 487422 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 28.10.97. На 
посаді перебував з 18.07.18. по 04.09.18. включно. Акціями Товариства 
не володіє;

- припинено повноваження члена Правління ПрАТ «Кременчуцький 
колісний завод» з 05.09.18. у зв’язку з обранням на посаду Голови 
Правління-генерального директора ПрАТ «Кременчуцький колісний за-
вод» Скляренко Олега Вікторовича, паспорт КН 473463 Автозаводським 
РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 10.10.97. На посаді перебу-
вав з 03.09.18. по 04.09.18. включно. Акціями Товариства не володіє.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» 
(протокол № 30/2018 від 04.09.18.) у зв’язку з необхідністю обрання Го-
лови Правління-генерального директора ПрАТ «Кременчуцький коліс-

ний завод» Скляренко Олег Вікторович, паспорт КН 473463 Автозавод-
ським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 10.10.97. обраний на 
посаду Голови Правління-генерального директора ПрАТ «Кременчуць-
кий колісний завод» з 05.09.18. строком на 1 рік. 

Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
- заступник генерального директора з гражданської продукції 

ГП  «Завод імені Малишева» м. Харків з 10.07.12. по 15.04.13.; 
- помічник директора з економічних питань ВАТ «Кременчуцький за-

вод технічного вуглецю» м. Кременчук з 09.07.14. по 27.08.14.;
- заступник директора комерційного з постачання ГП «Завод імені 

Малишева» м. Харків з 28.08.14. по 14.01.15.;
- перший заступник директора комерційного ГП «Завод імені Мали-

шева» м. Харків з 15.01.15. по 05.10.15.;
- заступник начальника управління закупівель та маркетингу з по-

стачань металевих та допоміжних матеріалів ПАТ «Крюківський вагоно-
будівний завод» м. Кременчук з 24.12.15. по 03.08.18.;

- заступник генерального директора з економіки та фінансів-
начальник фінансово-економічного управління ПрАТ «Кременчуцький 
колісний завод» м. Кременчук з 07.08.18. по 04.09.18.;

- член Правління ПрАТ «КрКЗ» з 03.09.18. по 04.09.18.;
- Голова Правління-генеральний директор ПрАТ «КрКЗ» з 05.09.18.
Акціями Товариства не володіє.
Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з ко-

рисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не мають.

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

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

2. Найменування посади
Голова правління-  ___________  лавецький м.в.
генеральний директор  ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  04.09.2018 
  ( дата )

приватне аКцiонерне товариСтво 
«КременчуцьКий КолiСний Завод»

НОВИНИ
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По ее словам, успешный четвертый пересмотр 
программы расширенного финансирования МВФ и полу-
чение пятого транша в $2 млрд откроет путь к привлече-
нию финансирования в государственный бюджет на 
льготных условиях с использованием гарантии Всемир-
ного банка на $800 млн, а также к получению макрофи-
нансовой помощи от ЕС на EUR1 млрд.

В свою очередь глава НБУ Яков Смолий отметил, что 
приближения перспективы получения финансирования 
от МВФ окажет положительное влияние на состояние 
валютного рынка Украины, а также улучшит возможнос-
ти правительства привлечь на международных рынках 
капитала долговые ресурсы.

«Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению не-
определенности относительно дальнейшего развития 
ситуации в украинской экономике и улучшению ожида-
ний участников рынка», - сказал в середине августа гла-
ва НБУ.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя про-
грамма EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около 
$17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в  
$5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный 
пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех 
траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение 
квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд 
($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой за-
держкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в 
начале августа 2015 года, после чего возникла длитель-
ная пауза в связи с невыполнением ряда условий, по-
литическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владими-
ром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о про-

должении финансирования возобновились, однако Фонд 
решил выделить третий транш в размере $1 млрд толь-
ко в середине сентября, четвертый – 3 апреля 
2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в сложном пере-
говорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд на-
стаивает на повышении цены газа для населения, кото-
рое, по разным оценкам, может составить от 30% до 
60%, в связи с ростом цен на международных рынках, 
тогда как премьер считает такое резкое повышение 
неоправданным.

По словам источника в правительстве, за это время 
украинская сторона предложила МВФ уже не менее 
восьми вариантов изменения формулы цены на газ, 
которые позволили бы уйти от «неподъемного для 
обычных граждан» повышения цены, на котором наста-
ивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как 
правительство в минувшем году приняло решение о та-
ком повышении газовых цен, что позволило Украине по-
лучить транш кредита МВФ, однако впоследствии в од-
ностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 
19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусло-
вия, касающегося цен на газ, является критически 
важным для завершения текущего пересмотра поддер-
живаемой МВФ программы.

По ее словам, еще одно предусловие – соблюдение 
предельного дефицита госбюджета.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 14
2. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 12
3. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 6
4. ВАТ ГАМАПЛАСТ УКРАЇНА 3
5. ПРАТ ДЕВОН 12
6. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 3
7. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 3
8. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ КЛАБ» 9
9. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КРОК» 2
10. ПРАТ КИЇВСТАР 4
11. ПРАТ КИЇВСТАР 4
12. АО КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 12
13. ПАТ КРЕДОБАНК 13
14. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 14
15. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ДРУКАРНЯ 13
16. ПрАТ МОСТОБУД 2
17. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 6
18. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 4
19. АТ СІТІБАНК 13
20. ТОВ СП АГРОЕКС 12
21. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 8
22. ПРАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 11
23. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 5
24. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 8
25. ПРАТ УКСП «ПОГАР-ІНТЕРНЕШНЛ» 5
26. ПРАТ УКСП «ПОГАР-ІНТЕРНЕШНЛ» 5
27. ПРАТ УКСП «ПОГАР-ІНТЕРНЕШНЛ» 11
28. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 6
29. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 7
30. ПРАТ ЯВІР 10
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та фон до во го рин ку 
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Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18171
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
06.09.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
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322669
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Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку
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2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


