
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843 зі змінами, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 ( зі 
змінами), та відповідно до документів, наданих 
ПАТ «Авіаційне підприємство спеціального призначен-
ня «Меридіан» (вул. Київська, буд. 2 Ж, с. Супрунівка, 
Полтавський район, Полтавська область, 38714, код 
за ЄДРПОУ 01130667) на зупинення обігу акцій 
пат «авіаційне підприємство спеціального при-
значення «меридіан» у зв’язку перетворенням акціо-
нерного товариства. Зупинено обіг акцій ПАТ «Авіацій-
не підприємство спеціального призначення «Меридіан» 
(код за ЄДРПОУ 01130667) – розпорядження 
№ 1-Кф-З від 02 січня 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: 

«04» січня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), та на підста-
ві п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випус-
ків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до документів, наданих пат «роменське 
підприємство «агротехсервіс» (42004, Сумська обл., 
м.Ромни, вул. Полтавська, 121, код за ЄДРПОУ 
14007336) на зупинення обігу акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства. Зупинено обіг ак-
цій ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» 
(код за ЄДРПОУ 14007336) – розпорядження 
№ 2-Кф-З від 03 січня 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: 

«05» січня 2018 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 27.12.2017 №1003423219 щодо внесення 
21.12.2017 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, 11.12.2017, 910/10699/17, Господарський суд 
м. Києва, та інформації, наданої ліквідатором прат «пІ-
аСтрелла» Ратинською С.В. листом від 18.12.2017 
№01-34/294 (вх. від 26.12.2017 №37881). Зупинено обіг 
акцій ПрАТ «ПІАСТРЕЛЛА», код за ЄДРПОУ 33293530 – 
розпорядження № 04-Кф-З від 04 січня 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: 

«09» січня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п. 11 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 
у формі Витягу від 02.01.2018 року №1003432178 про 
внесення 13.05.2014 запису про судове рішення про ви-
знання юридичної особи ват «одеський завод «цен-

тролит» (код за ЄДРПОУ 00222367) банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури, за рішенням Господарського 
суду Одеської області, 18.04.2014, 17-2-21-1-7-24-5-32 
та інформації наданої департаментом контрольно-
правової роботи НКЦПФР службовою запискою від 
26.12.2017р. №13/05/1542. Зупинено обіг акцій 
ВАТ «Одеський завод «Центролит» (код за ЄДРПОУ 
00222367) – розпорядження № 05-Кф-З від 04 січня 
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: 

«09» січня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих прат «У валентини» (вул. Струтинсько-
го, 4, м. Київ, 01014, код за ЄДРПОУ 01029945) на зупи-
нення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства. Зупинено обіг акцій ПрАТ «У Валентини» – 
розпорядження № 03-Кф-З від 03 січня 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: 

«05» січня 2018 року.
*   *   *

04.01.2018 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.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво 
 «ГаЗтранЗит» З ІноЗем-
ними ІнвеСтицІями»

2. Код за ЄДРПОУ 25273549
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 26-В
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-25-25; 490-25-20
5. Електронна поштова адреса reception@gastransit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.gastransit.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. текст повідомлення
 Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із 

заінтересованістю – 28 грудня 2017 року, найменування уповноваженого 
органу емітента, що його прийняв – наглядова рада. Предмет правочину – 
укладання договору постачання природного газу на 2018 рік. Дані про істотні 
умови правочину із заінтересованістю не розкриваються, оскільки вимоги 
щодо розкриття інформації не застосовуються до приватного акціонерного 
товариства та інше не встановлено статутом емітента або Законом. В табли-
ці даних по формі додатку 6 до Положення про розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. вказані нульові значення, 
оскільки вимоги до розкриття даних не застосовуються до емітента.

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 Лiнчевський Михайло Петрович
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.01.2018
(дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво «подІлля»
(надалі товариство або прат «поділля»), код ЄдрпоУ 00414256,

місцезнаходження:24000, Вінницька область, місто Могилів-
Подільський,селище Одая, вулиця Яблунева, будинок 1

Повідомляє про призначення на 23 січня 2018 року позачергових За-
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Поділля» 
о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: він-
ницька область, місто могилів-подільський, селище одая, вулиця 
яблунева, будинок 1, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у по-
зачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), 
буде проводитися з 09:00 до 09:45 години. Особам, які будуть представляти 
повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного 
законодавства України.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Поділля», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 17 січня 
2018 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Поділля» скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог 
Частини 5. Статті 47. Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з 
чим акціонери позбавляються права вносити пропозиції до Порядку денного.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів 
акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціо-
нерів Товариства в робочі дні з 10:00 до 12:00 години за місцезнаходженням 
Товариства, а саме: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, селище Одая, 
вулиця Яблунева, будинок 1, приміщення адмінкорпусу, кабінет № 1, в день про-
ведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: Вінницька область, 
місто Могилів-Подільський, селище Одая, вулиця Яблунева, будинок 1, примі-
щення актової зали.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
по підготовці до позачергових Загальних зборів - головний бухгалтер Ліщен-
ко Валентина Іванівна. Контактний телефон: (04337) 3-31-55.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розміщена 
інформація з Проектом рішень з питань Проекту Порядку денного: http://
atpodillya.com.ua 

проект порядку денного:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а 

саме: Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 
голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.

6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного това-
риства «Поділля» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою 
відповідальністю «Поділля».

7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реорга-
нізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.

8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення. 
9.Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства 

«Поділля». 
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо: 
- складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення 

обов'язкового викупу належних їм акцій;
- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в по-

рядку та у строк, що передбачені чинним законодавством; 
- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до 

Товариства;
- проведення дій щодо забезпечення прийнятого рішення позачергови-

ми Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонер-
ного товариства «Поділля» шляхом перетворення його в Товариство з до-
датковою відповідальністю «Поділля».

11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повно-
важення:

- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, перелік яких за-
тверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про 
право вимоги обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати 
здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог креди-
торів на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами 
акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Поділля» 
шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю 
«Поділля»;

- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного зако-
нодавства України.

Голова наглядової ради 
прат «поділля»  миронишен олександр володимирович

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"УКртранСГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)461-28-23 (044)461-20-95
5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.utg.ua

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

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далi – 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або Товариство) 02 сiчня 2018 року отримало вiд 
одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi - Компанiя) Рiшення акцiонера 
№151 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА вiд 29.12.2017 про змiну 
складу посадових осiб, а саме про обрання члена Правлiння Товариства.

Згiдно з п. 10.2.27 Статуту Товариства до виключної компетенцiї Загаль-

них Зборiв акцiонерiв Товариства належить обрання та припинення повно-
важень членiв Правлiння (як в цiлому Правлiння так i окремих членiв), в 
тому числi Президента, Першого Вiце-Президента та Вiце-Президентiв.

Згiдно з п. 11.4 Статуту Товариства строк повноважень членiв Правлiння 
визначається Загальними Зборами.

Загальнi Збори акцiонерiв Товариства вирiшили, зокрема:
обрати Кана Хюнчана членом Правлiння Товариства строком на 1 (один) 

рiк.
Кан Хюнчан акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє. Посадова особа 

не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв:

10.2010-08.2014 керiвник департаменту зi спецiальних проектiв, дирек-
тор зi спецiальних проектiв, директор бiзнес-контролiнгу та iнформацiї, ди-
ректор зi стратегiї та нових напрямкiв бiзнесу, ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», 
м. Київ; 07.2017 - по ц.ч. - директор з операцiйної ефективностi ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ», м. Київ.

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 Химко мирослав петрович
тимчасово виконуючий 
обов'язки президента

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.01.2018
(дата)

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

аКцІонерне товариСтво «ІмпУлЬС-Іф» . 2. Код за 
ЄДРПОУ: 14315530 . 3. Місцезнаходження: 78223, Iвано-Франкiвська обл., 
Коломийський р-н, селище Отинiя , вул.Шевченка, 68А. 4. Міжміський код, теле-
фон, факс: (03433) 62188. 5. Електронна поштова адреса: ot.impuls@gmail.com. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://14315530.nethouse.ua 7. відомості про 
зміну типу акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення: Дата прийняття рiшення: 30.11.2017. Найменування 
уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори 
акціонерів. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про емі-
тента, що мiстяться в ЄДР: 29.12.2017. Повне найменування емітента до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМПУЛЬС». Повне найменування 
емітента пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМПУЛЬС-ІФ».

ІІІ. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. директор вульчин д.р.
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Затверджено протоколом 
наглядової ради від 

«27» грудня 2017 року
повІдомлення про проведення 

поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «наУКово-вироБниЧе 

пІдприЄмСтво «СпецвУГлемаШ»
(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 25101423, місцезнаходження юридичної особи: 84603, 
Донецька область, місто Горлівка, вулиця Володарського, будинок 9).
Товариство повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів 

Товариства
відбудуться «19» лютого 2018 р. о 12 год. 00 хв.

за наступною адресою:
85200, донецька область, місто торецьк, вулиця маяковського, 

будинок 24а, другий поверх, зал засідань

перелік питань,  
що включені до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи по-
зачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

3. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження 
Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Ста-
туту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядо-
вої ради Товариства з числа обраних осіб, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами (головою) На-
глядової ради Товариства.

5. Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-
правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
з Ревізором Товариства.

6. Про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноважен-

ня здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства рішення.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11 год.15 хв. до 
11 год.35 хв. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт громадянина України), представникам акціонерів − додатково 
довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства 
 України.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства у письмовій формі на ім’я директора 
Товариства.

Наглядовою радою Товариства затверджено «13» лютого 2018 року 
(станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

З матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам 
Товариства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосуван-
ня на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайо-
митися:

– до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства – у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою: 85200, Донецька область, 
м. Торецьк, вул. Маяковського, будинок 24а, другий поверх, зал засідань; 
особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами Зелінський Антон Валентинович, 0634384707.

– в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства – з 09.00 по 10.30 за адресою: 85200, Донецька область, м. Торецьк, 
вул. Маяковського, будинок 24а, другий поверх, зал засідань; особа Това-
риства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Зелін-
ський Антон Валентинович, 0634384707.

Довідки за телефоном: 0634384707.
Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://specvuglemash.pat.ua/

директор прат «нвп «СпецвУГлемаШ»
атаманенко Сергій анатолійович

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«новий СтилЬ»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 

2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 
5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину – 29.12.2017р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення – 
одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину – постачання 
металопродукції; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину – 500 000 000,00 (п`ятсот мільйонів) грн. 00 коп.; Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
507 485 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) – 98,53%; Загальна кількість голо-
суючих акцій – 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах – 12 862 593 шт., кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» – 12 862 593 шт. та «проти» – 0, прийняття 
рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством – додаткові критерії Статутом не 
визначені.

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

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

2. Генеральний директор  Івіна в.в. М.П. 29.12.2017

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ХарКIвСЬКа автоБаЗа № 2»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2». 2. Код за ЄДРПОУ: 01268414. 
3. Місцезнаходження: 61105 м. Харків, просп. Льва Ландау, буд. 147. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (0572) 97-21-98, (0572) 97-21-98. 5. Електрон-
на поштова адреса: ab2@maxima.kharkov.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.avtobaza.kharkov.ua. 7. Вид особливої інформації або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
На підставі рішення Наглядової ради (протокол №2912/2017 від 

29.12.2017р.) продовжено до 31.01.2019р. повноваження на посаді Голова 
Правління Шелест Станіславу Володимировичу (паспорт МК №230228 
виданий 17.06.1996р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар-
ківській обл.) та укладено контракт з Головою Правління. Особа пакетом 
акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. 
Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради, трудовий контракт. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює на 
посаді Голова Правління АТ «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2». Інші посади 
(протягом останніх п'яти років): начальник АТ «Трест Житлобуд-1» №11. 
На підставі рішення Наглядової ради (протокол №2912/2017 від 
29.12.2017р.) продовжено до 31.01.2019р. повноваження на посаді Член 
Правління Гармаш Олексію Олександровичу (паспорт МК №084956 ви-
даний 05.04.1996р. Московським РВХМУУМВС України в Харківській обл.) 
та укладено контракт з Членом Правління. Особа володіє пакетом акцій 
емітента, що відповідає 0,0001% від загальної кількості акцій. Обґрунту-
вання змін - рішення Наглядової ради, трудовий контракт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює на посаді Член 
Правління АТ «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2». Інші посади (протягом остан-
ніх п'яти років): Голова Правління АТ «ПСАЕМ». 

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  Шелест С.в. М.П. 29.12.2017
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«полтаваоБленерГо»
місцезнаходження товариства:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (на-

далі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» або Товариство) повідомляє Вас, що 
15 лютого 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. полтава, 
вул. Старий поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового 
комбінату пат «полтаваоБленерГо», відбудуться загальні збори 
акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
будеться 15 лютого 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Пол-
тава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні 
до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09 лю-
того 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інте-
реси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах 
може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціоне-
ра (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів, Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Засіменко Є.Ю. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 14 лютого 2018 р. (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) 
за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО», 2-й поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. 
Контактна особа – Ангелов Євген Миколайович, провідний юрисконсульт 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з корпоративних, земельних питань та робо-
ті з контролюючими органами. Телефон для довідок: +38 (0532) 516-216.

15 лютого 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: http://www.poe.pl.ua

проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-

гальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звітів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результа-

ти фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звітів Правління.

5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про 
результати діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звітів Наглядової ради.

6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 
2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та ви-
сновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за 2013 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за 2014 рік.

9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за 2015 рік.

10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за 2016 рік.

11. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2013 році. 

12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2014 році. 

13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2015 році. 

14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи в 2016 році. 

15. Прийняття рішення про зміну типу та найменування ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО».

16. Внесення змін до Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», шляхом 
викладення Статуту в новій редакції.

17. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-
ління та контролю Товариства.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами 
Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвер-
дження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
24. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
25. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами 
Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвер-
дження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

26. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Правління Товариства.

27. Обрання персонального складу Правління Товариства. 
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління 
Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису 
оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з Головою та членами Правління Товариства.

29. Прийняття рішення про припинення повноважень окремих працівни-
ків Товариства.

30. Обрання окремих працівників Товариства.
31. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками товари-
ства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з окремими працівниками Товариства.

32. Про внесення змін до організаційної структури Товариства. 
33. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності

пат «полтаваоБленерГо» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування 
показника 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 459 340 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби (за за-
лишковою вартістю)

945 570 944 976 951 412 1 008 568 728 634

Запаси 91 927 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебітор-
ська заборгованість

903 134 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

82 527 502 542 281 840 130 197 34 711

Н е р о з п о д і л е н и й 
прибу ток (непокри-
тий збиток)

491 917 744 873 660 694 436 794 374 436

Власний капітал 954 982 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Зареєстрований 
(статутний) капітал

232 967 232 967 232 967 232 967 232 967

Довгострокові зобов'я-
зання і забезпечення

6 625 8 934 10 632 22 858 24 810

Поточні зобов'я зан ня 
і забезпечення

1 497 733 2 182 926 1 728 424 919 559 723 093

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 
(збиток)

-270 197 64 061 200 892 94 325 217 133

Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

220 960 220 960 220 960 220 960 220 960

Чистий прибуток 
(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-1,22 0,29 0,91 0,43 0,98

пат «полтаваоБленерГо»
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повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «дрУжКІв-
СЬКе рУдоУправлІння»
публічне акціонерне товариство

00191796

84205, донецька область, м. друж-
ківка, вул. поленова, буд.112
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
03 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» 

(протокол №30) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному акцiонерному 
товариству «Веско», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код 
за ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
50 000 000,00 грн. Вартiстьактивiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 
рiк складає 500 849 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 
9,9830%. Iншii стотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декількома платежами); повер-
нення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами 
(частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фінансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

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

емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «реЗонанС».
2. Код за ЄДРПОУ: 19095026.
3. Місцезнаходження: 50069, Дніпропетровська область, місто Кривий 

Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон /факс: 0564- 92- 26- 48.
5. Електронна поштова адреса: sales@ekka.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: Ekka.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства).

II. текст повідомлення
Дата вчинення дії: 03.01.2018 року. ПрАТ «РЕЗОНАНС» 03.01.2018 р. 

отримало вiд ПАТ «НДУ» перелік власникiв iменних цiнних паперiв станом на 
26.12.2017 р., згiдно якого стало відомо про зміни, які відбулися на рахунку 
власника – фiзичної особи, що володiє бiльше 10 вiдсоткiв простих акцій 
Товариства. Розмір пакету власника акцiй, що складав 146 штук простих 
іменних акцій (146 штук голосуючих акцій), зменшився на 146 акцій i склав 
0 штук акцій (0 штук голосуючих акцій). Розмiр частки акцiонера до змiни 
розміру пакету акцiй (у вiдсотках в загальній кiлькостi акцій) – 14,6 %. Розмiр 
частки акцiонера пiсля змiни розміру пакету акцiй (у вiдсотках в загальній 
кiлькостi акцій) – 0 %. Розмiр частки акцiонера до змiни розміру пакету акцiй 
(у вiдсотках в загальній кiлькостi голосуючих акцій) – 14,6 %. Розмiр частки 
акцiонера пiсля змiни розміру пакету акцiй (у вiдсотках в загальній кiлькостi 
голосуючих акцiй) – 0 %.

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

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

2. Генеральний директор 
ПрАТ «РЕЗОНАНС» _____________  Волинський Г.П. 
(Найменування посади) (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
03.01.2018 р. (дата)

повне найменування емітен-
та: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

публічне акціонерне товари-
ство «веско»

публічне акціонерне товари-
ство
00282049

84205, донецька область, 
м. дружківка, вул. Індустрі-
альна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття 
рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
03 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 

№47) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отри-
мання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд При-
ватного акцiонерного товариства «Огнеупорнеруд», Донецька обл., 
Добропiльський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, 
код за ЄДРПОУ 24464945, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». 
Сума коштiв, що є предметом правочину становить 
25 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 
2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 1,2490%. 
Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 

здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); 
повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має 
бути зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога 
може бути повернена Позичальником достроково.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, 
оскiльки фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не 
сформована.

03 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол 
№47) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отри-
мання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги вiд 
Публiчного акцiонерного товариства «Дружкiвське рудоуправлiння», 
Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 
00191796, що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «Веско» за 2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 2,4979%. Iншi iстотнi умо-
ви правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами 
(частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не 
пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена 
Позичальником достроково.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, 
оскiльки фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не 
сформована.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Генеральний директор  Є.в. цимарман

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«веСКо»
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підсумки голосування  
на позачергових загальних зборах акціонерів 

публічного акціонерного товариства  
«Крюківський вагонобудівний завод»,

які відбулися 21.12.2017р.
№ 
п/п

Питання порядку 
денного Підсумки голосування

1. Обрання лічильної 
комісії Зборів 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 12 осіб: 
Джага Б.Р., Сугак Б.В., Білокопитова Т.А., 
Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В., Куцанок І.О., 
Удовицька І.М., Ревенко Н.О., Волошина О.А., 
Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., Попо-
вич Е.О.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії 
у складі 12 осіб: Джага Б.Р., Сугак Б.В., 
Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятен-
ко Н.В., Куцанок І.О., Удовицька І.М., 
Ревенко Н.О., Волошина О.А., 
Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., Попович 
Е.О., з моменту закриття цих Зборів.

2. Прийняття рішень з 
питань порядку 
проведення Зборів 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., 
перерви – до 20 хв., за рішенням Голови Зборів 
Товариства. 
2.2. Усі питання до доповідачів надаються у 
письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера або його представ-
ника, відповіді по питанням – до 5 хвилин.
2.3. Зміна черговості розгляду питань порядку 
денного (порядок розгляду) – за рішенням Голо-
ви Зборів Товариства.

3. Про дострокове 
припинення повнова-
жень членів Наглядо-
вої ради Товариства. 

За підсумками голосування прийняте рішення: 
3.1. Припинити, з моменту прийняття рішення, 
повноваження членів Наглядової ради 
Товариства.

4. Про визначення 
кількісного складу та 
строку повноважень 
членів Наглядової 
ради Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
4.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради 
Товариства – 6 осіб, у тому числі 2 незалежних 
члена (незалежних директора) Наглядової 
ради.
4.2. Визначити строк повноважень членів На-
глядової ради Товариства – 3 роки.

5. Про обрання членів 
Наглядової ради 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення:
5.1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:
1. Приходько Володимир Іванович
2. Приходько Павло Володимирович
3. Плескун Олександр Володимирович
4. Воронович Віктор Петрович
5. Литвиненко Анатолій Кузьмич
6. Данилейко Микола Іванович

6. Затвердження умов 
цивільно-правових 
договорів, трудових 
договорів (контрак-
тів), які будуть 
укладатися з членами 
Наглядової ради, 
визначення уповно-
важеної особи на їх 
підписання.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
6.1. Затвердити умови цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), які 
будуть укладатися з обраними членами Нагля-
дової ради Товариства.
6.2. Доручити Голові Наглядової ради – Прези-
денту Товариства, якого буде обрано зі складу 
членів Наглядової ради на її першому засіданні 
після проведення цих Зборів, укласти, з обра-
ними членами Наглядової ради, та підписати 
цивільно-правові договори, трудові договори 
(контракти), а з Головою Наглядової ради – 
Президентом Товариства, у випадку його пер-
шого обрання, укладення та підписання дору-
чити одному з членів Наглядової ради, у 
випадку його повторного обрання трудовий до-
говір (контракт) вважати пролонгованим на но-
вий строк повноважень, без укладення будь-
яких додаткових документів (угод). 

Голова правління - директор  (підпис)  а.д. Шабала 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«КрюКІвСЬКий ваГоноБУдІвний Завод»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Ма-

линський хлібозавод». 
2. Код за ЄДРПОУ 00378862. 
3. Місцезнаходження 11604, Житомирська обл., м. Малин, вул. І. Огієн-

ка, буд.61. 
4. Міжміський код, телефон та факс 04133 4-53-16, 4-53-90. 
5. Електронна поштова адреса malinhlib@emzvit.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.malinhlib.ho.ua. 
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом 

злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду.

ІІ. текст повідомлення
Рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення прийняте по-

зачерговими загальними зборами акцiонерiв Публічного акціонерного това-
риства «Малинський хлібозавод» 03 січня 2018 року. 

Причина такого рiшення: зменшення та оптимiзацiя витрат, пов'язаних з 
обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як акцiонерне това-
риство. 

Спосiб припинення: перетворення в товариство з додатковою відпові-
дальністю. Результати голосування: «За» прийняття рішення про припинен-

ня товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відпові-
дальністю зареєстровано 1618435 голосів, що становить 100% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах, «Про-
ти» - 0 голосiв. 

Найменування юридичної особи правонаступника, порядок розподiлу 
активiв та зобов’язань, розмiр статутного капiталу правонаступника пiсля 
перетворення: Товариство з додатковою відповідальністю «Малинський 
хлібозавод», яке iз статутним капiталом 643595 грн. 00 коп. буде повним 
правонаступником всього майна, всiх прав та обов’язкiв ПАТ «Малинський 
хлібозавод», у зв'язку з чим активи, зобов'язання та власний капiтал 
ПАТ «Малинський хлібозавод» у повному обсязi передаються ТДВ «Малин-
ський хлібозавод». 

Порядок та умови обмiну акцiй емiтента, який припиняється, на частки 
юридичної особи – правонаступника: Розподiл часток створюваного 
ТДВ «Малинський хлібозавод» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення 
кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПАТ «Малин-
ський хлібозавод», що перетворюється. Одна акцiя ПАТ «Малинський хлі-
бозавод» номiнальною вартiстю 0,25 грн. дорiвнює розмiру частки в розмiрi 
0,25 грн. ТДВ «Малинський хлібозавод».

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

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

2. Голова комісії з припинення Гарбар олена петрівна 04 січня 2018 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «малинСЬКий ХлІБоЗавод»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«вIнницЬКий молоЧний Завод «роШен»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Вінницький молочний завод «Рошен»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00418018

1.4.Місцезнаходження емітента 21022, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Енергетична, 7

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(0432) 55-70-90, (0432) 55-70-90

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

http://vmz.roshen.com

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

o.lisenko@vmz.roshen.ua 

1.8. Дата вчинення дії 3 січня 2018 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб Емітента

2.текст повідомлення: 
2.1. 3 січня 2018 року Приватне акціонерне товариство «Вінницький 

молочний завод «Рошен» (далі – Товариство) отримало від Акціонера То-
вариства - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
(далі – Акціонер) повідомлення про заміну члена Наглядової ради – пред-
ставника Акціонера. 

Інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером 
члена наглядової ради товариства – представника акціонера. У зв’язку 
з отриманим ПрАТ «ВМЗ «Рошен» 3 січня 2018 року повідомленням від 
Акціонера - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» 
про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера повнова-
ження припинено:

Член наглядової ради прат «вмЗ «рошен» яковенко антон вікторо-
вич (Паспорт серії ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченківським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава для припинення повноважень: отри-
мання ПрАТ «ВМЗ «Рошен» повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради – представника Акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представ-
ника Акціонера. Яковенко А. В. акціями ПрАТ «ВМЗ «Рошен» не володіє. 

Яковенко А. В. є представником акціонера емітента Дочірнього підпри-

ємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, 
місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). 

ДП «КК «РОШЕН» володіє 160 700 (сто шістдесят тисяч сімсот) шт. про-
стих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 8 035 000 (вісім міль-
йонів тридцять п’ять тисяч) грн. 00 коп., що складає 85, 8577 % статутного 
капіталу Товариства.

Особа перебувала на даній посаді 8 місяців 9 днів. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.3 січня 2018 року Приватне акціонерне товариство «Вінницька молочний 
завод «Рошен» (далі – Товариство) отримало від Акціонера Товариства - До-
чірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (далі – Акціонер) 
повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера. 

Інформація про набуття повноважень новим членом наглядової ради 
товариства – представником акціонера. У зв’язку з отриманим ПрАТ «ВМЗ 
«Рошен» 3 січня 2018 року повідомленням від Акціонера - Дочірнього підпри-
ємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» про заміну члена Наглядової 
ради – представника Акціонера повноваження наБУто:

Член наглядової ради прат «вмЗ «рошен» москалевський вячес-
лав олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
строк повноважень 3 (три) роки. Підстава для набуття повноважень: отри-
мання ПрАТ «ВМЗ «Рошен» повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради – представника Акціонера. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – 
представника Акціонера. Москалевський В. О. володіє 2 (дві) шт. простих 
іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 100 (сто) грн. 
00 коп., що становить 0, 0010685 % від статутного капіталу Товариства. 

Москалевський В. О. є представником акціонера емітента Дочірнього під-
приємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, 
місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» 
володіє 160 700 (сто шістдесят тисяч сімсот) шт. простих іменних акцій, загаль-
ною номінальною вартістю 8 035 000 (вісім мільйонів тридцять п’ять тисяч) грн. 
00 коп., що складає 85, 8577 % статутного капіталу Товариства.

Інші посади, які Москалевський В.О. обіймав протягом останніх п’яти 
років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП «КК «РОШЕН», 
Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський». 

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. підпис. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством України:

директор приватного акціонерного товариства «вінницький молоч-
ний завод «рошен»

_______________ рощупкін дмитро володимирович
  / підпис МП /

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "наУКово-
вироБниЧе аКцIонерне 
товариСтво 
"вндIКомпреСормаШ"

2. Код за ЄДРПОУ 00220434
3. Місцезнаходження 40020, мiсто Суми, проспект Курський, 

будинок 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 674-165 (0542) 674-179

5. Електронна поштова адреса a.kisil@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://old.vnii.com.ua/

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

II. текст повідомлення
31 грудня 2017 року у Приватному акцiонерному товариствi «Науково-

виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш», мiсцезнаходження: 
40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код за ЄДРПОУ 00220434, (надалi – 
Товариство) вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- 31 грудня 2017 року припинено повноваження директора Товариства 

Сороки Валерiя Iвановича (надалi – Посадова особа) у звязку iз закiнченням 
строку, на який Посадову особу було обрано. Згоду на розкриття паспортних 
даних Посадовою особою не надано. Акцiями Товариства Посадова особа 
не володiє. У Посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 
07 квiтня 2014 року.

31 грудня 2017 року на пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №35-
2017 вiд 31 грудня 2017 року) Приватного акцiонерного товариства «Науково-
виробниче акцiонерне товариство «ВНДIкомпресормаш», мiсцезнаходження: 
40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, код за ЄДРПОУ 00220434, (надалi – 
Товариство) вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- з 01 сiчня 2018 року обрано на посаду директора Товариства Сороку 
Валерiя Iвановича (надалi – Посадова особа) у зв’язку iз необхiднiстю об-
рання директора Товариства. Посадовою особою згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимосiть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадову особу обрано на строк до 30 червня 2018 року (включно). 
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 
директор Закритого акцiонерного товариства «Лисичанський машинобудiвний 
завод», перший заступник генерального директора Вiдкритого акцiонерного 
товариства «Дрогобицький машинобудiвний завод», директор Товариства.

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 Сорока Валерiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.01.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «малинСЬКий ХлІБоЗавод». 2. Код 
за ЄДРПОУ 00378862. 3. Місцезнаходження 11604, Житомирська обл., 
м. Малин, вул. І. Огієнка, буд.61. 4. Міжміський код, телефон та факс 04133 
4-53-16, 4-53-90. 5. Електронна поштова адреса malinhlib@emzvit.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.malinhlib.ho.ua. 

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

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів 

03.01.2018 р. (Протокол №1 від 03.01.2018 р.) рішення про припинення 
ПАТ «Малинський хлібозавод» та обранням комісії з припинення Товариства 
03.01.2018 р. припинені повноваження:

- голови правління ПАТ «Малинський хлібозавод» Гарбар Олени Петрівни, 
яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.03884 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даній посаді 
перебувала з 18.11.2016 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. В зв’язку з обранням комісії з припинення замість звільненої 
особи на посаду голови правління нікого не обрано;

- члена правління ПАТ «Малинський хлібозавод» Холостих Наталії Іванівни, 
яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.03884 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даній посаді 
перебувала з 18.11.2016 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. В зв’язку з обранням комісії з припинення замість звільненої 
особи на посаду члена правління нікого не обрано;

- члена правління ПАТ «Малинський хлібозавод» Кацаненко Юлії Григорів-
ни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.03884 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даній по-
саді перебувала з 18.11.2016 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. В зв’язку з обранням комісії з припинення замість звільненої 
особи на посаду члена правління нікого не обрано;

- члена правління ПАТ «Малинський хлібозавод» Герасименко Валентини 
Петрівни, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даній посаді перебува-
ла з 18.11.2016 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. В зв’язку з обранням комісії з припинення замість звільненої особи на 
посаду члена правління нікого не обрано;

- члена правління ПАТ «Малинський хлібозавод» Беруашвілі Василя Гура-
мовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.03884 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На 
даній посаді перебував з 18.11.2016 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. В зв’язку з обранням комісії з припинення замість 
звільненої особи на посаду члена правління нікого не обрано.

В зв’язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів 
03.01.2018 р. (Протокол №1 від 03.01.2018 р.) рішення про припинення 
ПАТ «Малинський хлібозавод» обрано головою комісії з припинення Товариства 
Гарбар Олену Петрівну, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0.03884 %. Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними 
зборами акціонерів 03.01.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до закiнчення процеду-
ри припинення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Голова Правлiння ПАТ «Малинський хлібозавод». Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

В зв’язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів 
03.01.2018 р. (Протокол №1 від 03.01.2018 р.) рішення про припинення 
ПАТ «Малинський хлібозавод» обрано членом комісії з припинення Товариства 
Холостих Наталію Іванівну, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітен-
та в розмірі 0.03884 %. Рішення про обрання прийнято позачерговими загаль-
ними зборами акціонерів 03.01.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до закiнчення процеду-
ри припинення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
головний бухгалтер ПАТ «Малинський хлібозавод». Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

В зв’язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів 
03.01.2018 р. (Протокол №1 від 03.01.2018 р.) рішення про припинення ПАТ «Ма-
линський хлібозавод» обрано членом комісії з припинення Товариства Кацанен-
ко Юлію Григорівну, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в роз-
мірі 0.03884 %. Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними 
зборами акціонерів 03.01.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: до закiнчення процедури припи-
нення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник 
лабораторії. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. 

2. Голова комісії з припинення Гарбар олена петрівна 04 січня 2018 р.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«СтраХова КомпанІя «енеСтра»
код ЄДРПОУ 21606847 (надалі – Товариство) повідомляє про про-

ведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 лю-
того 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Україна, 04053, м. Київ, 
вул. артема, 21 оф.406.

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 
14.00 до 14.40 години та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника 
(для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду 
та виписку із Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівни-
ка, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних 
зборах, оформлену згідно з законодавством України).

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено 
до переліку акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «ЕНЕСТРА» станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціо-
нерів, тобто станом на 24.00 годину 05 лютого 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 05 лютого 2018 року.

порядок денний.
1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціоне-

рів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту Правління.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження 

звіту та висновків Ревізора.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту 

Наглядової ради.
7. Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Това-

риства у 2017 році.
8. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся протягом 2018 року.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правлін-

ня Товариства.
11. Обрання Голови правління Товариства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які 

мають право на участь у загальних зборах можуть, ознайомитись за 
адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 21 оф.406, у робочі дні з 
10-00 до 18-00 години. Зазначені матеріали надаються учасникам за-
гальних зборів акціонерів також в день проведення зборів у місці їх про-
ведення.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 
формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, 
але не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Від-
повідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова 
правління Лаптєв Вадим Іванович.

Телефон для довідок: (044) 360-45-88.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «Страхова компанія «енеСтра (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 640448 307312
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16 18
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 130392 60294
Гроші та їх еквіваленти 543 2848
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (363171) (363171)
Власний капітал (75405) (73669)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 16958 16958
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 325280 121980
Поточні зобов'язання і забезпечення 390573 259001
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1736) (145952)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 716 452 716452
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0.003) (0.20)

Голова правління прат «СК «енеСтра»  лаптєв в.І.
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повідомлення
про проведення Загальних Зборів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ  

«СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА»
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2Б),  

http://www.sbk.com.ua/
Дата проведення: 08 лютого 2018 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Ігорівська/набережно-

Хрещатицька, 13/5, 1-й поверх, офіс прат «СБК»
Початок роботи загальних зборів: 11:00
Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних 

зборах: 10.30 -11.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних Зборах – 05.02.2018 р.

порядок денний
1. Про прийняття рішення та затвердження отримання кредиту з 

метою проведення рефінансування боргових зобов’язань Товари-
ства. 

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень, акціонери можуть 
ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2-Б, 
в робочі дні з 9.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів – також 
у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Конюк Аліна Ігорівна.

Для участі в загальних зборах акціонерів мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Генеральний директор прат «СБК» __________/ Кравченко о.о. /

приватне аКцІонерне товариСтво З ІноЗемними ІнвеСтицІями 
«СлоБожанСЬКа БУдІвелЬна КерамІКа»

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво "БанК 
"портал"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207 43 50 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://bank-portal.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
ПАТ «БАНК»ПОРТАЛ» (Далі - «Товариство») повідомляє про зміни у перелiку 

акцiонерiв Товариства, складеному ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 
станом на 01.01.2018, iнформацiю щодо змiн у складi власникiв акцiй Товариства, 
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства: розмір пакету акцій 

Фізична особа  зменшився, та становить 62,50% вiд загальної кiлькостi акцiй 
Товариства, та 62,50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Розмiр пакета 
акцiй Товариства, що належав Фізичній особі до змiни становив- 100% простих 
iменних акцiй, розмiр пакета акцiй пiсля змiни- 62,50% простих iменних акцiй.
Зазначені зміни відбулись у зв’язку із реєстрацією випуску акцій Товариства.

ПАТ «БАНК»ПОРТАЛ» (Далі - «Товариство») повідомляє про зміни у 
перелiку акцiонерiв Товариства, складеному ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» станом на 01.01.2018, iнформацiю щодо змiн у складi власникiв 
акцiй Товариства, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товари-
ства: Акціонерна компанія  з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОСКАНІАН ЛІ-
МІТЕД», мiсцезнаходження:Тортола, Британські Віргінські Острови, Дрейк 
Чамберс, Роуд Таун, 3321  реєстрацiйний номер 1487662, набуло право 
власностi на 75 000 акцiй Товариства, що становить 37,50% вiд загальної 
кiлькостi акцiй Товариства, та 37,50% вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй. Розмiр пакета акцiй Товариства, що належав Компанії «ОСКАНІАН 
ЛІМІТЕД» до змiни становив - 0 (нуль) % простих iменних акцiй, розмiр па-
кета акцiй пiсля змiни- 37,50% простих iменних акцiй.Зазначені зміни від-
булись у зв’язку із реєстрацією випуску акцій Товариства. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.01.03
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво "БанК 
"портал"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207 43 50 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://bank-portal.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або 
опосередковано особою (особами, 
що діють спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, домінуючого 
контрольного пакета у розмірі 95 і 
більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства

II. текст повідомлення
ПАТ «БАНК»ПОРТАЛ» (Далі - «Товариство») повідомляє про зміни у перелiку 

акцiонерiв Товариства, складеному ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 
станом на 01.01.2018, iнформацiю щодо змiн у складi власникiв акцiй Товариства, 
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства: розмір пакету акцій 

Колосніцина Ігора Олександровича  зменшився, та становить 62,50% вiд загаль-
ної кiлькостi акцiй Товариства, та 62,50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Розмiр пакета акцiй Товариства, що належав Колосніцину Ігору Олександровичу 
до змiни становив- 100% простих iменних акцiй, розмiр пакета акцiй пiсля змiни- 
62,50% простих iменних акцiй.Зазначені зміни відбулись у зв’язку із реєстрацією 
випуску акцій Товариства. Колосніцин І.О. володіє акціями Товариства прямо в 
розмірі 62,50% від загальної кількості акцій та опосередковано (через Компанію 
«ОСКАНІАН ЛІМІТЕД») у розмірі 37,50 % від загальної кількості акцій.

ПАТ «БАНК»ПОРТАЛ» (Далі - «Товариство») повідомляє про зміни у перелiку 
акцiонерiв Товариства, складеному ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 
станом на 01.01.2018, iнформацiю щодо змiн у складi власникiв акцiй Товариства, 
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства: Акціонерна компанія 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОСКАНІАН ЛІМІТЕД», мiсцезнаходження:Тортола, 
Британські Віргінські Острови, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, 3321  реєстрацiйний 
номер 1487662, набуло право власностi на 75 000 акцiй Товариства, що становить 
37,50% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, та 37,50% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй Товариства, що належав Компанії «ОСКА-
НІАН ЛІМІТЕД» до змiни становив - 0 (нуль) % простих iменних акцiй, розмiр па-
кета акцiй пiсля змiни- 37,50% простих iменних акцiй.Зазначені зміни відбулись у 
зв’язку із реєстрацією випуску акцій Товариства. Контролером Компанії «ОСКА-
НІАН ЛІМІТЕД» є власник акцій Товариства Колосніцин І.О.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.01.03
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«КредоБанК», 09807862 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 84/2/2017-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: 
01.12.2017 р
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

29.11.2018 р.

фактична 11.12.2017 р.
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

250 725 781,00 (двісті п’ятдесят 
мільйонів сімсот двадцять п’ять 
тисяч сімсот вісімдесят одна) 

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 обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емітен-
та за результатами повернення вне-
сків, 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 
облігацій.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«аКцІонерний КомерцІйний 

промиСлово-ІнвеСтицІйний БанК»
повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00039002)
до УваГи аКцІонерІв

публічного акціонерного товариства 
«акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

(Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12)
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комер-

ційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачер-
гових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться

9 лютого 2018 року о 12.00 годині
за адресою: м. Київ, пров. т. Шевченка, 12, кімната а 902 (актовий 

зал), 9 поверх
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 

акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведен-
ня зборів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які вклю-
чені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеного за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто станом 
на 24.00 5 лютого 2018 року.

проеКт порядКУ денноГо
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціоне-

рів ПАТ «Промінвестбанк».
2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Промінвестбанк».

3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради 
ПАТ «Промінвестбанк».

4. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
5. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

ПАТ «Промінвестбанк».
6. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».
7. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради та Ре-

візійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» і визначення осіб, уповноважених на 
підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії 
ПАТ «Промінвестбанк».

 адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень з питань порядку денного зборів: www.pib.ua

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку 
можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням 
товариства: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – 
вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, – директор Юридичного департаменту Мо-
роз С.А.

Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41,  
(044) 364-65-38.

для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
менти, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, 
представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без 
довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, на-
лежним чином оформлені документи, що підтверджують їх повнова-
ження.

наглядова рада пат «промінвестбанк»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АДОРІЯ 10

2. ПРАТ АДОРІЯ 11

3. ПРАТ АЙРЕС 11

4. ПРАТ АЙРЕС 12

5. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 16

6. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 14

7. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 14



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №4, 5 січня 2018 р. 

16

8. ПРАТ ВАДЕС 12

9. ПРАТ ВАДЕС 13

10. ПРАТ ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 10

11. ПРАТ ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕЖДМЕНТ 13

12. ПАТ ВЕСКО 6

13. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД «РОШЕН» 8

14. ПРАТ ВОТУМ 10

15. ПРАТ ВОТУМ 12

16. ПРАТ ГАЗТРАНЗИТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 2

17. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 6

18. ПРАТ ЕК БАРВІНОК 11

19. ПРАТ ЕНЕРГОСТАЛЬ 10

20. ПРАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА» 14

21. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 7

22. ПРАТ ІМПУЛЬС-ІФ 3

23. ПАТ КРЕДОБАНК 15

24. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 7

25. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 7

26. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 9

27. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 8

28. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦВУГЛЕМАШ» 4
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31. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 5

32. ПРАТ РЕЗОНАНС 6

33. ПРАТ СОФОС 12

34. ПРАТ СОФОС 13

35. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА» 9
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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 № 18004
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
04.01.2018 р. 
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