
№119 (2872) 23.06.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» червня 2018  м. Київ  № 417

Щодо поновлення дії ліцен
зій на провадження профе
сійної діяльності на фондо
вому ринку ТОВ 
«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛО
ДЖІЗ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 
32987822)

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Украї
ни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулю
вання ринку цінних паперів», пункту 4 розділу IІ Порядку 
зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін
них паперів), затвердженого рішенням Національної ко
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі  Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію ліцензій, які було зупинено рішен

ням Комісії від 05.12.2016 №1196 на провадження про
фесійної діяльності на фондовому ринку  діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяль
ності серії АД №075819 від 07.09.2012; дилерської ді
яльності серії АД №075820 від 07.09.2012, виданих на 
підставі рішення Комісії від 15.08.2012 №684 ТОВАРИ
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕ
НЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 32987822; місцезнаходження: 49000, 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Воскре
сенська, буд. 30) у зв’язку набранням законної сили рі
шення Окружного адміністративного суду м. Києва від 
29.01.2018р. у справі №826/15871/16, яким скасовано 
постанову про накладення санкції від 18.05.2016р. 
№235ЦАУПТ.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі
шення на офіційному вебсайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 417 від 21.06.2018 р. 
Рішення Комісії № 419–423 від 21.06.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №119, 23 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.06.2018  м. Київ  № 419

Щодо заборони торгівлі цін
ними паперами ПрАТ «ПРО
МЕТЕЙТЕЛЕ КОМ»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А: 

1. Заборонити з 22 червня 2018 торгівлю цінними па
перами ПрАТ «ПРОМЕТЕЙТЕЛЕКОМ» (ідентифікацій
ний код юридичної особи 33792630), а саме, вчинення 
торговцями цінними паперами правочинів з цінними па
перами цього емітента, пов’язаних з переходом прав на 
цінні папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоці
ації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33338204) довести до відома членів від
повідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольноправової роботи забез
печити відправлення копії цього рішення фондовим бір
жам, ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти
фікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів 
на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35917889).

6. Департаменту контрольноправової роботи повідо
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольноправової роботи забез
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.06.2018  м. Київ  № 420

Щодо заборони торгівлі цін
ними паперами ПрАТ «Стра
хова компанія «ЗДОРОВО»

Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А: 

1. Заборонити з 22 червня 2018 торгівлю цінними па
перами ПрАТ «Страхова компанія «ЗДОРОВО» (іденти
фікаційний код юридичної особи 33637321), а саме, вчи
нення торговцями цінними паперами правочинів з 
цінними паперами цього емітента, пов’язаних з перехо
дом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти
фікаційний код юридичної особи 30370711) довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього 
рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асо
ціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 33338204) довести до відома чле
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольноправової роботи забезпе
чити відправлення копії цього рішення фондовим біржам, 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікацій
ний код юридичної особи 30370711), ПАТ «Розрахунковий 
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 35917889).

6. Департаменту контрольноправової роботи повідо
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольноправової роботи забез
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв



№119, 23 червня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.06.2018  м. Київ  № 421

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар
ного обліку цінних паперів

За результатами проведеного аналізу та з урахуван
ням постанови старшого слідчого з ОВС 6го ВРКП СУ 
ФР ОВПП ДФС А. Замятіна від 08.06.2018, відповідно до 
листа від 12.06.2018 № 6498/9/28102307 (вх. № 20678 
від 12.06.2018) Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 22.06.2018 внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних папе
рів, емітованих АТ «ЗНВКІФ «Атлас» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 41519834) (далі − Цінні папери).

2. Виключити АТ «ЗНВКІФ «Атлас» з Переліку това
риств, яким на виконання постанови старшого слідчого з 
ОВС 6го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС А. Замятіна від 
20.03.2018, винесеної в межах досудового розслідуван
ня по кримінальному провадженню № 32017100110000110 
від 20.12.2017, з 30.03.2018 зупинено внесення змін до 
системи депозитарного обліку цінних паперів, затвер
дженому рішенням Комісії від 29.03.2018 № 180.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно з моменту отримання цього рішення довес
ти до відома депозитарних установ, що здійснюють облік 
прав власності на Цінні папери у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден
тифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до 
відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольноправової роботи повідоми
ти про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу 
та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційно
го бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольноправової роботи забез
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.06.2018  м. Київ  № 422

Щодо відновлення внесен
ня змін до системи депози
тарного обліку цінних папе
рів

На виконання постанови від 11.06.2018, винесеної про
курором відділу процесуального керівництва та підтриман
ня державного обвинувачення управління процесуального 
керівництва, підтримання державного обвинувачення та 
представництва в суді Департаменту з розслідування осо
бливо важливих справ у сфері економіки Генеральної про
куратури України молодшим радником юстиції М. Тельпіс, 
відповідно до листа від 11.06.2018 № 07/2/11931817 
(вх.  № 20893 від 14.06.2018) Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 22.06.2018 внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних папе
рів, емітованих Пайовий закритий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний фонд «РеалІнвест» (код за 
ЄДРІСІ 233529) ТОВ «Компанія з управління активами 
«Реал Капітал Менеджмент» (ідентифікаційний код юри
дичної особи 34001384), якому рішенням Комісії від 
27.06.2017 № 498 було зупинено внесення змін до систе
ми депозитарного обліку цінних паперів.

2. Виключити Пайовий закритий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний фонд «РеалІнвест» (код за 
ЄДРІСІ 233529) ТОВ «Компанія з управління активами 
«Реал Капітал Менеджмент» (ідентифікаційний код юри
дичної особи 34001384) з Переліку товариств, яким на 
виконання постанови прокурора КиєвоСвятошинської 
місцевої прокуратури Островської Х.І. від 15.06.2017 
(вх.  № 17770 від 15.06.2017), винесеної в межах досудо
вого розслідування за № 42017111200000142 від 
17.03.2017, з 29.06.2017 зупинено внесення змін до сис
теми депозитарного обліку цінних паперів, затверджено
го рішенням Комісії від 27.06.2017 № 498.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) не
відкладно з моменту отримання цього рішення довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери Товариств (перелік додається) у 
депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден
тифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до 
відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольноправової роботи повідо
мити про прийняте рішення ПАТ «Національний депози
тарій України», Професійну асоціацію учасників ринків 
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капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію ін
вестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові тор
говці».

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольноправової роботи забез
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.06.2018  м. Київ  № 423

Щодо відновлення внесен
ня змін до системи депози
тарного обліку цінних папе
рів

За результатами проведеного аналізу та з урахуван
ням постанови старшого слідчого з ОВС 6го ВРКП СУ 
ФР ОВПП ДФС А. Замятіна від 06.06.2018, відповідно до 
листа від 08.06.2018 № 6499/9/28102307 (вх. № 20676 
від 12.06.2018) Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 22.06.2018 внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних папе
рів, емітованих ПВНЗІФ «ЗІМКапітал» (ЄДРІСІ 23300451) 
ТОВ «Клермон Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 39066006) (далі − Цінні папери).

2. Виключити ПВНЗІФ «ЗІМКапітал» ТОВ «Клермон 
Фінанс» з Переліку товариств, яким на виконання поста
нови старшого слідчого з ОВС 6го ВРКП СУ ФР ОВПП 
ДФС А. Замятіна від 20.03.2018, винесеної в межах до
судового розслідування по кримінальному провадженню 
№ 32017100110000110 від 20.12.2017, з 30.03.2018 зупи
нено внесення змін до системи депозитарного обліку цін
них паперів, затвердженому рішенням Комісії від 
29.03.2018 № 180.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно з моменту отримання цього рішення довес
ти до відома депозитарних установ, що здійснюють облік 
прав власності на Цінні папери у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден
тифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до 
відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольноправової роботи повідоми
ти про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу 
та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційно
го бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольноправової роботи забез
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято
ра фондового ринку, що відбулося 21 червня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо інформації про стан виконання Плануграфіка проведення заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів Комісії за IІ квартал 2018 року

прийнято рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо дер
жавного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстраційний № 8415 від 25.05.2018)

прийнято рішення

3. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновни
ком, учасником) яких є держава» (реєстраційний № 6428д від 30.05.2018)

прийнято рішення

4. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» (реєстраційний 
№ 8331 від 27.04.2018)

прийнято рішення

5. Щодо проекту Закону України «Про удосконалення функціонування фінансового сектору та 
створення державної банківської групи в Україні» (реєстраційний № 83311 від 17.05.2018)

прийнято рішення

6. Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Національної комісії з цінних па
перів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)
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7. Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової 
біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

8. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних 
даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

9. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних 
учасників фондового ринку» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

10. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фон
дового ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних па
перів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

11. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Національної комісії з цінних па
перів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

12. Про реєстрацію змін до Правил ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» прийнято рішення
13. Про реєстрацію змін до правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення
14. Про внесення Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку на 2018 рік

прийнято рішення

15. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин
ку «Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльнос
ті на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

16. Щодо поновлення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32987822) (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

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

прийнято рішення

18. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «ПРОМЕТЕЙТЕЛЕКОМ» прийнято рішення
19. Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ «Страхова компанія «ЗДОРОВО» прийнято рішення
20. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (АТ 
«ЗНВКІФ «Атлас»)

прийнято рішення

21. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПЗНВІФ «РеалІнвест» ТОВ «КУА «Реал Капітал Менеджмент»)

прийнято рішення

22. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПВНЗІФ «ЗІМКапітал» ТОВ «Клермон Фінанс»)

прийнято рішення

23. Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

24. Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх 
обігу 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

25. Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного товариства 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

26. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фон
дового ринку на 2018 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних па
перів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

27. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативноправових актів прийнято рішення

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

ра фондового ринку, що відбулося 22 червня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 15.10.2013 № 2407 (Щодо призначення довірених 
осіб, яким передається право брати участь у голосуванні за акціями Центрального депозитарію 
цінних паперів)

прийнято 
рішення

2. Про призначення представника держави для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», які призначені на 
25.06.2018 р.

прийнято 
рішення

3. Щодо участі довіреної особи у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонер
ного товариства «Національний депозитарій України», які призначені на 25.06.2018 р.

прийнято 
рішення
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354, зі змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Верес» код за ЄДРПОУ: 
20402031, місцезнаходження: 13300, Житомирська обл., 
м. Бердичів, вул. Бистрицька, 98, на скасування реєстра
ції випуску акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного 
товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Верес». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Верес» від 31.01.2012 року № 05/06/1/12, видане 
31.01.2012 року Житомирським територіальним управ
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 171КФСА від 
22 червня 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, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року № 1843, зі змінами, на підста

ві 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 доповнен
нями та відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
підприємців та громадських формувань від 
22.06.2018 року за № 1004130363 про внесення 
17.05.2016 року запису про визнання юридичної особи 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури за рішен
ням Господарського суду Закарпатської області, 
28.04.2016, 28.04.2016, 907/1032/15, та документів від 
01.06.2018 року № 01 (вх. від 18.06.2018 року № 21416), 
наданих ліквідатором Ракушинцем А. А., зупинено обіг 
акцій ПАТ «Затисянський хімічний завод», код за 
ЄДРПОУ: 05792908 – розпорядження № 175КФЗ від 
22 червня 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: 

«25» червня 2018 року

22.06.2018 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси

лання на пресслужбу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонере
Приватне акціонерне товариство «БліцІнформ», код ЄДРПОУ 

20050164
(місцезнаходження: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 25)
(даліТовариство) повідомляє про проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться 10 липня 2018 року за адресою: м. Київ, 
вул. Мурманська, 7, 4 поверх, кімната переговорів. 

Початок зборів об 1000. Реєстрація з 9.30 до 9.50 за місцем проведення 
зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за
гальних зборах – 04 липня 2018 року.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються відповідно до вимог 
частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійснен
ням персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних збо
рів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів.
3. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.
4. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
7. Здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства 

та змін до відомостей про юридичну особу в органах державної влади. 
8. Про надання попередньої згоди на укладення Товариством Додатко

вої угоди до Договору про надання невідновлюваної кредитної лінії № 06.1
НКЛ22 від 28.04.2011 року.

9. Внесення змін та затвердження умов цивільноправових договорів з 
членами Наглядової ради в новій редакції, встановлення умов їх винагоро
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно –правових 
договорів з членами Наглядової ради.

10.Внесення змін та затвердження умов цивільноправових договорів з 
членами Ревізійної комісії в новій редакції, встановлення умов їх винагоро

ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно –правових 
договорів з членами Ревізійної комісії.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися:

 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів);

 ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі 
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

 до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів;

 вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно
го Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 
7  днів до дати проведення Зборів); 

 отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідом
лення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати 
проведення Зборів);

 оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози
цій до проекту порядку денного.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціо
нера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повно
важених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного зако
нодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представ
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛІЦІНФОРМ»
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вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будьякий час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надан
ня довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не ви
ключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав дові
реність, замість свого представника.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмо
вим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлен
ня акціонерів з документами, кожний робочий день з 0900 по 1300 години за 
адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 7 , 4 поверх, кімната переговорів, а в день 
проведення Загальних зборів  також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, поштову адресу. У разі 

особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що 
підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Фур
сік Н.О., тел. (044)5930506.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.blitz.kiev.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (пас
порт), представникам акціонерів  документ, що посвідчує особу та доручен
ня, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за те
лефоном: (044) 5930506.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів: за станом на 21.06.2018 р. загальна кількість простих акцій стано
вить 14753 штук, кількість голосуючих акцій становить 14753 штук.

Наглядова рада ПрАТ «БліцІнформ»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АВIАКОМПАНIЯ 
КОНСТАНТА"

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0617214323 0617873367

5. Електронна поштова адреса tklymenko@constantaairlines.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

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

II. Текст повідомлення
21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» було 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авiакомпанiя Кон
станта» значного правочину, предметом якого є купiвляпродаж лiтака 
Ан2. Вартiсть правочину – 6600грн. 

Вартiсть активiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 11346000,00грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом право
чину, до вартостi активiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа»: 0,058%.

Вiдповiдно до Статуту Товариства пiдпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним 
правочином Товариства є будьякi договори, правочини чи операцiї, неза
лежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, 
якщо це стосуються придбання або вiдчуження повiтряних суден. 

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 Гаврилов Є.П.
 Генеральний директор

М.П. 22.06.2018
(дата)

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 ТОВАРИ

СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00306851
3. Місцезнаходження: 18028 М.ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ РН, ВУЛИ

ЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 170
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 645333, 645533
5. Електронна поштова адреса: csk@2upost.com, 00306851@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно рішення Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства 

«Черкаський шовковий комбінат» (Протокол № 15 засідання Наглядової 
ради від 21.06.2018 року) обрано членом правління Величка Сергія Мико
лайовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспорт
них даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не во
лодіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на вакантну 
посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: проректор з адміністративно  господарської діяльнос
ті, головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає.

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 Мицик Ніла Петрівна  21.06.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»

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

емітента
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКАВТО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 20220933
3. Місцезнаходження: 49041, м. Дніпро, пр. Праці, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)7209219
5. Електронна поштова адреса: urist@avtodnepr,dp,ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dnipropetrovskavto.ukravto.ua/
юридична інформація

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв
II. Текст повідомлення 

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКАВТО» (протокол № 18/06/20181 вiд 18 червня 
2018 р.), в зв'язку з виробничою необхiднiстю, прийнято рiшення про 
лiквiдацiю (припинення) АВТОСЕРВIСНОЇ ФIЛIЇ «ЕКСПРЕСАВТО» ПРИ
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПЕТРОВСЬКАВТО» 
(код ЄДРПОУ 24605156), з мiсцезнаходженням 51916, Днiпропетровська 
область, мiсто Кам'янське, Пiвденний район, вул. Дорожна, буд. 2А, що ви
конувала функцiї, пов'язанi з технiчним обслуговуванням та ремонтом ав
тотранспортних засобiв.

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 В.В.Федаш 21.06.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКАВТО»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРОПТБАКАЛІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Укроптбакалія»

1.2.Організаційно правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189
1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

Телефон/факс: (04622)58270, 
(04622) 58244

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

http://01553439.smida.gov.ua/ 

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

bakaleya@emitent.net.ua 

1.8. Дата вчинення дії 21 червня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення знач

ного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
Рішення прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товари

ства «Укроптбакалія» (далі – Товариство) 21.06.2018 р.
2.2.Предмет правочину: надання Товариству поворотної безпроцент

ної фінансової допомоги.
2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 

визначена відповідно до законодавства: 13 110 тис. грн.
2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо

вої звітності: 57 186 тис. грн.
2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред

метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках):

22, 9251 %
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих ак

цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голо
суючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення 
(зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства.
2.7.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра

вочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені стату
том акціонерного товариства: відсутні.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно з законодавством України:

Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Укропт
бакалія»

_______________ Стахов Ю. В.
/ підпис МП /

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АВIАКОМПАНIЯ 
КОНСТАНТА"

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0617214323 0617873367

5. Електронна поштова адреса tklymenko@constantaairlines.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

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

II. Текст повідомлення
21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» було 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авiакомпанiя Кон
станта» значного правочину, предметом якого є купiвляпродаж лiтака 
Ан2. Вартiсть правочину – 6600грн. 

Вартiсть активiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 11346000,00грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом право
чину, до вартостi активiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа»: 0,058%.

Вiдповiдно до Статуту Товариства пiдпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним 
правочином Товариства є будьякi договори, правочини чи операцiї, неза
лежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, 
якщо це стосуються придбання або вiдчуження повiтряних суден. 

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 Гаврилов Є.П.
 Генеральний директор

М.П. 22.06.2018
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів за 2017 рік

Повне найменування товариства Публічне акціонерне товариство 
«Агат»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14310951
Місцезнаходження Чернігівська обл. Городнянський 

район, м. Городня, вул. 1го 
Травня, 46

Міжміський код та телефон емітента (04645)21029(04645)21714
Дата розкриття повного тексту річ
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

21.06.2018 року

Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://siverstalco.com

Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи  аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора  фізичної 
особи  підприємця), якою проведе
ний аудит фінансової звітності. 

Аудиторська фірма «Юрхолдінг
аудит»
Код ЄДРПОУ 32736376

Інформація про загальні збори акціонерів.
Вид загальних зборів: чергові .
Дата проведення: 26 квітня 2017 року.
Кворум (%) 100%
Перелік питань, що розглядалися: 1. Обрання лічильної комісії, голови та 

секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних 

зборів акціонерів. 2. Звіт Правління Товариства, прийняття рішення за наслід
ками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності 
Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду віту. 5. Затвердження 
річного звіту Товариства. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Приве
дення діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні 
товариства». 8. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чин
ності рішення про зміну найменування Товариства. 9. Про зміну найменування 
Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну наймену
вання Товариства. 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвер
дження його в новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про 
внесення змін до Статуту Товариства. 11. Внесення змін до внутрішніх поло
жень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення 
змін до внутрішніх положень Товариства. 12. Припинення повноважень та від
кликання Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання На
глядової ради Товариства. 14. Обрання Ревізійної комісії Товариства. 15. За
твердження умов цивільноправових Договорів з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка 
уповноважується на підписання цивільноправових договорів з ними.

Особи, що подавали пропозиції до порядку денного: Савоста М.М., Но
вацький П.Г.

Ініціатора стосовно позачергових зборів не було.
Результати розгляду питань порядку денного: Проголосовано «за»100%.
Позачергові загальні збори Товариством у звітному періоді не проводи

лися.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалося.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГАТ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

«ПДТ Україна».
2. Код за ЄДРПУО: 30994665.
3. Місцезнаходження: блок A, корпус 1, вул. Героїв УПА, 72, м. Львiв, 

79015.
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2393747.
5. Електронна поштова адреса: pdtlviv@gmail.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.pratpdt.net.ua.
7. Вид особливої інформації: про зміну складу посадових осіб емі

тента.
ІІ. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення дії
Зміни 

(призна
чено, 

звільнено, 
обрано 

або 
припинено 
повнова
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

або повне 
наймену

вання 
юридичної 

особи

Паспортні дані 
фізичної 

особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)** 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
21.06.2018 р. Припинено 

повнова
ження 

(відклика
но з 

посади)

Голова 
Ради 

Дирек
торів

Герасим
чук 

Василь 
Володи
мирович

 0

21.06.2018 р. Обрано 
(призна

чено)

Голова 
Ради 

Дирек
торів

Дронь 
Володи

мир 
Володи
мирович

 0

__________ 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обира

ються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Зміст інформації:

1. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рі
шення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, 
зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припи
нення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого 
рішення – єдиний акціонер, рішення від 21.06.2018 р. про припинення 
пов новажень Голови Ради Директорів – Герасимчука Василя Володими-
ровича та обрання Дроня Володимира Володимировича Головою Ради 
Директорів.
2. Інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та 
по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призна
чено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження 
або припинено повноваження), розмір пакета акцій (у відсотках) або 
частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у від
сотках) – Голова ради директорів Герасимчук Василь Володимирович, 
згоду на розкриття паспортних даних не надав, відкликаний з посади 
(припинено повноваження), розмір пакета акцій 0 (нуль) відсотків, Дронь 
Володимир Володимирович, згоду на розкриття паспортних даних не 
надав, обраний на посаду Голови Ради Директорів, розмір пакета акцій 
0 (нуль) відсотків.
3. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та ін
формація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непо
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини – припинення 
повноваження Голови Ради Директорів Герасимчука Василя Володими-
ровича за угодою сторін, непогашена судимость за корисливі та поса-
дові злочини відсутня, обрання Дроня Володимира Володимировича Го-
ловою Ради Директорів з 22.06.2018 р. на підставі рішення єдиного 
акціонера, непогашена судимость за корисливі та посадові злочини від-
сутня.
4. У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається ін
формація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років – строк, на який 
призначено (обрано) особу – 5 років, інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років – з 02.04.2018 р. до 21.06.2018 р. дирек-
тор технічний ПрАТ «ПДТ Україна», 01.01.2011 - до 02.04.2018 р. мене-
джер по адміністративній діяльності ПрАТ «ПДТ Україна».
5. У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи роз
кривається інформація щодо строку, протягом якого така особа пере
бувала на посаді – Герасимчук Василь Володимирович перебував на по-
саді Голови Ради Директорів з 31.05.2000 року.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
Голова ради директорів 
ПрАТ «ПДТ Україна»

_________ 
(підпис)

Герасимчук В.В.
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.  21.06.2018 року (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПДТ УКРАїНА»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ12»

2. Код за ЄДРПОУ 00308531
3. Місцезнаходження 20901, мiсто Чигирин, вул. Мiлiонна, 247
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(050) 5409254 (04730) 25986

5. Електронна поштова адреса galant12@novam.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://galant12.novam.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля
хом злиття, приєднання, поділу, перетво
рення або банкрутства за рішенням ви
щого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
21.06.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЛАНТ12» (Про

токол № 2 вiд 21.06.2018 року) , з метою мiнiмiзацiї витрат товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйноправової форми, як при
ватне акцiонерне товариство з результатом голосування «за»  32 444 
голосiв, що складає 100% голосiв, якi брали участь у загальних зборах, 
«проти»  0 голосiв , «утримався»  0 голосiв, прийняте рiшення про при
пинення Приватного акцiонерного товариства «ГАЛАНТ12» шляхом його 

перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГАЛАНТ12» , 
код за ЄДРПОУ 00308531; мiсцезнаходження 20901, Черкаська область, 
м. Чигирин, вул. Мiлiонна, 247, статутний капiтал 4 310,00 грн (чотири 
тисячi триста десять гривень, 00 коп). Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ГАЛАНТ12» , є правонаступником щодо всього майна, 
прав та обов’язкiв Приватного акцiонерного товариства «ГАЛАНТ12» сто
совно всiх його кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов’язання, якi оспо
рюються сторонами. Акцiї ПрАТ «ГАЛАНТ12» конвертуються у частки у 
статутному капiталi ТОВ «ГАЛАНТ12» та розподiляються серед його 
учасникiв у спiввiдношеннi 1:1 («1акцiя=1частка»). Вiдсоткове 
спiввiдношення часток ТОВ «ГАЛАНТ12» буде рiвним вiдсотковому 
спiввiдношенню часток у статутному капiталi ПрАТ «ГАЛАНТ12» . Строк 
заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ГАЛАНТ12» становить 
2  мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення 
ПрАТ «ГАЛАНТ12» » шляхом його перетворення у ТОВ «ГАЛАНТ12» з 
урахуванням вимог статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Такi вимоги направляються до товариства рекомендованим листом з опи
сом вкладення або надаються до товариства безпосередньо з обов`язковою 
реєстрацiєю вiдповiдної кореспонденцiї.

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 Новицький Микола Iванович
Директор (під

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.06.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АВIАКОМПАНIЯ 
КОНСТАНТА"

2. Код за ЄДРПОУ 20508143
3. Місцезнаходження 69013, м.Запорiжжя, вул.Блакитна, буд.4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0617214323 0617873367

5. Електронна поштова адреса tklymenko@constantaairlines.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

constantaairlines.com

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

II. Текст повідомлення
21.06.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» було 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ «Авiакомпанiя Кон
станта» значного правочину, предметом якого є купiвляпродаж лiтака 
Ан2. Вартiсть правочину – 6600грн. 

Вартiсть активiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 11346000,00грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом право
чину, до вартостi активiв ПрАТ «Авiакомпанiя Константа»: 0,058%.

Вiдповiдно до Статуту Товариства пiдпункту 13.1.3. пункту 13.1 значним 
правочином Товариства є будьякi договори, правочини чи операцiї, неза
лежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, 
якщо це стосуються придбання або вiдчуження повiтряних суден. 

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 Гаврилов Є.П.
 Генеральний директор

М.П. 22.06.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-

вої заяви члена наглядової ради Крота В.С. від 08.06.2018 року згідно
ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Крот Володимир Степанович (особа не
надала згоди на оприлюднення персональних даних), на посаді Члена
Наглядової ради припинено. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 місяців.
На посаду Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено. 

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

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

2.
В.о. Голови правління 

Зеленський Андрій Вікторович  

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"; 

код за ЄДРПОУ 33718227; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)3739594; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua,
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://fbp.com.ua; вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу засідання Біржової ради ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (да-
лi - Товариство) вiд 21.06.2018р. б/н у зв'язку з внесенням змін до Ста-
туту Товариства щодо зміни колегіального виконавчого органу Товарис-
тва на одноосібний прийнято рішення: припинити з 21.06.2018р. повно-
важення Дирекції Товариства у складі 3-х осіб, а саме: Член Дирекції
Шишков Станіслав Євгенійович, перебував на посаді з моменту остан-
нього обрання 3 місяці; Член Дирекції Харченко Вячеслав Анатолій-
ович, перебував на посаді з моменту останнього обрання 3 місяці; Член
Дирекції Крюкова Юлія Ярославівна, перебувала на посаді з моменту
останнього обрання 3 місяці.

З 21.06.2018р. одноосібним виконавчим органом Товариства є Дирек-
тор Товариства Шишков Станіслав Євгенійович (на посаді з
04.08.2009р.).

Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня зго-
да фiзичних осiб на розкриття паспортних даних. 

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

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

Директор ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"
Шишков С.Є.
21.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", 

код за ЄДРПОУ: 37006207, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-91,
електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://www.csk.kfc.in.ua; вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення
18.04.2018р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ
ЦЕНТР" (далi - Товариство), протокол вiд 18.04.2018р. б/н, прийнято рі-
шення: змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (до
зміни) на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНІКАЦІЙНИЙ
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (після зміни). Дата державної реєстрації відповідних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань: 21.06.2018р.

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

титься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

Директор  ПрАТ "КФЦ" Середа В.Г. 21.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"; 

код за ЄДРПОУ 33718227; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739594;
електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua, адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://fbp.com.ua; вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
23.04.2018р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (да-
лi - Товариство), протокол вiд 23.04.2018р. б/н, прийнято рішення: зміни-
ти тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (до зміни) на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (після
зміни). Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 21.06.2018р.

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

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

Директор ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" Шишков С.Є. 21.06.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-

вої заяви члена наглядової ради Крота В.С. від 08.06.2018 року згідно
ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Крот Володимир Степанович (особа не
надала згоди на оприлюднення персональних даних), на посаді Члена
Наглядової ради припинено. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 місяців.
На посаду Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено. 

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

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

2.
В.о. Голови правління 

Зеленський Андрій Вікторович  

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"; 

код за ЄДРПОУ 33718227; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)3739594; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua,
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://fbp.com.ua; вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу засідання Біржової ради ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (да-
лi - Товариство) вiд 21.06.2018р. б/н у зв'язку з внесенням змін до Ста-
туту Товариства щодо зміни колегіального виконавчого органу Товарис-
тва на одноосібний прийнято рішення: припинити з 21.06.2018р. повно-
важення Дирекції Товариства у складі 3-х осіб, а саме: Член Дирекції
Шишков Станіслав Євгенійович, перебував на посаді з моменту остан-
нього обрання 3 місяці; Член Дирекції Харченко Вячеслав Анатолій-
ович, перебував на посаді з моменту останнього обрання 3 місяці; Член
Дирекції Крюкова Юлія Ярославівна, перебувала на посаді з моменту
останнього обрання 3 місяці.

З 21.06.2018р. одноосібним виконавчим органом Товариства є Дирек-
тор Товариства Шишков Станіслав Євгенійович (на посаді з
04.08.2009р.).

Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня зго-
да фiзичних осiб на розкриття паспортних даних. 

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

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

Директор ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"
Шишков С.Є.
21.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", 

код за ЄДРПОУ: 37006207, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-91,
електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://www.csk.kfc.in.ua; вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення
18.04.2018р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ
ЦЕНТР" (далi - Товариство), протокол вiд 18.04.2018р. б/н, прийнято рі-
шення: змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (до
зміни) на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНІКАЦІЙНИЙ
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (після зміни). Дата державної реєстрації відповідних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань: 21.06.2018р.

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

титься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

Директор  ПрАТ "КФЦ" Середа В.Г. 21.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"; 

код за ЄДРПОУ 33718227; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739594;
електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua, адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://fbp.com.ua; вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
23.04.2018р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (да-
лi - Товариство), протокол вiд 23.04.2018р. б/н, прийнято рішення: зміни-
ти тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (до зміни) на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (після
зміни). Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 21.06.2018р.

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

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

Директор ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" Шишков С.Є. 21.06.2018 р.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі особли-

вої заяви члена наглядової ради Крота В.С. від 08.06.2018 року згідно
ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Повноваження Посадової особи Крот Володимир Степанович (особа не
надала згоди на оприлюднення персональних даних), на посаді Члена
Наглядової ради припинено. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Не володiє пакетом акцій емітента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 місяців.
На посаду Член Наглядової ради замість особи, повноваження якої при-

пинено нікого не призначено. 

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

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

2.
В.о. Голови правління 

Зеленський Андрій Вікторович  

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"; 

код за ЄДРПОУ 33718227; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)3739594; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua,
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://fbp.com.ua; вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до Протоколу засідання Біржової ради ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (да-
лi - Товариство) вiд 21.06.2018р. б/н у зв'язку з внесенням змін до Ста-
туту Товариства щодо зміни колегіального виконавчого органу Товарис-
тва на одноосібний прийнято рішення: припинити з 21.06.2018р. повно-
важення Дирекції Товариства у складі 3-х осіб, а саме: Член Дирекції
Шишков Станіслав Євгенійович, перебував на посаді з моменту остан-
нього обрання 3 місяці; Член Дирекції Харченко Вячеслав Анатолій-
ович, перебував на посаді з моменту останнього обрання 3 місяці; Член
Дирекції Крюкова Юлія Ярославівна, перебувала на посаді з моменту
останнього обрання 3 місяці.

З 21.06.2018р. одноосібним виконавчим органом Товариства є Дирек-
тор Товариства Шишков Станіслав Євгенійович (на посаді з
04.08.2009р.).

Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня зго-
да фiзичних осiб на розкриття паспортних даних. 

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

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

Директор ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"
Шишков С.Є.
21.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", 

код за ЄДРПОУ: 37006207, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул.
Воскресенська, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-95-91,
електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://www.csk.kfc.in.ua; вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення
18.04.2018р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ
ЦЕНТР" (далi - Товариство), протокол вiд 18.04.2018р. б/н, прийнято рі-
шення: змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (до
зміни) на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНІКАЦІЙНИЙ
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (після зміни). Дата державної реєстрації відповідних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань: 21.06.2018р.

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

титься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

Директор  ПрАТ "КФЦ" Середа В.Г. 21.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"; 

код за ЄДРПОУ 33718227; місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул.
Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739594;
електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua, адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://fbp.com.ua; вид особливої інформації: відомості
про зміну типу акціонерного товариства.

2. Текст повідомлення:
23.04.2018р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (да-
лi - Товариство), протокол вiд 23.04.2018р. б/н, прийнято рішення: зміни-
ти тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (до зміни) на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (після
зміни). Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 21.06.2018р.

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

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

Директор ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" Шишков С.Є. 21.06.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

21.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 21.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 164 на
суму 60 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 60
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,82%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління

Петренко О.Ф.  
22.06.2018 р.

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМ
ПОРТНИЙ БАНК УКРАїНИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00032112
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2473838, (044) 2478082
5. Електронна поштова адреса: bank@eximb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2018/

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

II. Текст повідомлення 
Відповідно до Указу Президента України від 21.06.2018 № 174/2018, 

призначено членом наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Державний експортноімпортний банк України» ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Олек
сія Юрійовича  державного секретаря Міністерства економічного розви
тку і торгівлі України. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних 
даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло
чини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі не володіє. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяль
ність» термін повноважень членів наглядової ради державного банку  
п'ять років.

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

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

2.
Член Правління Руда В.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
21.06.2018

(дата) 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (код ЄДРПОУ 05520388, місцезнаходжен-
ня: Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА,
будинок 13) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відбудуться "25" липня 2018 року за адресою:
Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА,
будинок 13, кабінет директора. Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 10-
00 до 10-45 год. "25" липня 2018 року за місцем проведення загальних збо-
рів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "19" липня 2018  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження по-

рядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Правління про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
цього звіту.

5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за
2017 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-
тва за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

9. Про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом його реор-
ганізації (перетворення) в Товариство з додатковою відповідальністю "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

10. Про порядок і умови здійснення припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення в Товариство з додатковою від-
повідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562".

11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
12. Про призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" (надалі - Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з
його перетворенням на товариство з додатковою відповідальністю. Надан-
ня Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавс-
твом України дій щодо реорганізації Товариства.

13. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворен-
ня.

14. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної ко-
місії.

15. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення
про припинення товариства шляхом його перетворення.

16. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", на частки у статутному капіталі То-
вариства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

17. Про зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": http://atp-2562.pp.ua.

Станом на дата складання переліку акціонерів, яким надсилається пові-
домлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій това-
риства - 3491480 шт., голосуючих акцій - 2430346 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та ма-
теріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники)
можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИ-

ЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13, в кабінеті головного бухгалтера у робочі дні з
08:00 години до 15:45 години (а в день проведення зборів без подання
письмового запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті ак-
ціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної
особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кіль-
кість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного
облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з
документами -  Голова Правління Острянко В. П. Телефони для довідок:
(050) 313-59-52.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі пра-
ва можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених
ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або ін-
ший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акці-
онерів додатково - належним чином оформлену довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу
представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акці-
онери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого
представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на
загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа
або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комі-

сію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії  -  Соловей Вадим Анатолійович; 
Член Лічильної комісії  -  Євтушенко Володимир Михайлович;
Член Лічильної комісії  -  Смаль Микола Григорович.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та сек-

ретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів - Острянко Володимир Петрович;
Секретар зборів - Липницька Валентина Петрівна.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  - до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 15

хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбуваєть-

ся з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголо-

шує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів
лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (код ЄДРПОУ 05520388, місцезнаходжен-
ня: Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА,
будинок 13) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відбудуться "25" липня 2018 року за адресою:
Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА,
будинок 13, кабінет директора. Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 10-
00 до 10-45 год. "25" липня 2018 року за місцем проведення загальних збо-
рів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "19" липня 2018  р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження по-

рядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Правління про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
цього звіту.

5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати ді-
яльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за
2017 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарис-
тва за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

9. Про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом його реор-
ганізації (перетворення) в Товариство з додатковою відповідальністю "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

10. Про порядок і умови здійснення припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення в Товариство з додатковою від-
повідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562".

11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
12. Про призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" (надалі - Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з
його перетворенням на товариство з додатковою відповідальністю. Надан-
ня Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавс-
твом України дій щодо реорганізації Товариства.

13. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворен-
ня.

14. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної ко-
місії.

15. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення
про припинення товариства шляхом його перетворення.

16. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", на частки у статутному капіталі То-
вариства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

17. Про зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також ін-
формацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": http://atp-2562.pp.ua.

Станом на дата складання переліку акціонерів, яким надсилається пові-
домлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій това-
риства - 3491480 шт., голосуючих акцій - 2430346 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та ма-
теріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники)
можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Това-
риства за адресою: Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИ-

ЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13, в кабінеті головного бухгалтера у робочі дні з
08:00 години до 15:45 години (а в день проведення зборів без подання
письмового запиту - також у місці їх проведення). У письмовому запиті ак-
ціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної
особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кіль-
кість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного
облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з
документами -  Голова Правління Острянко В. П. Телефони для довідок:
(050) 313-59-52.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі пра-
ва можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених
ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, перед-
баченому ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або ін-
ший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акці-
онерів додатково - належним чином оформлену довіреність на право учас-
ті та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу
представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акці-
онери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого
представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на
загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа
або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:
Питання 1:
1.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комі-

сію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Лічильної комісії  -  Соловей Вадим Анатолійович; 
Член Лічильної комісії  -  Євтушенко Володимир Михайлович;
Член Лічильної комісії  -  Смаль Микола Григорович.
Питання 2:
2.1.  Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та сек-

ретаря зборів у наступному складі:
Голова зборів - Острянко Володимир Петрович;
Секретар зборів - Липницька Валентина Петрівна.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регла-

мент зборів):
- виступи по питаннях порядку денного  - до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 15

хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів  відбуваєть-

ся з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголо-

шує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів
лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" робиться технічна перерва на 5 хв.;
- збори провести без перерви.
Питання 3:
3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для

голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товарис-
тва; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він по-
винен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою
Товариства.

Питання 4:
4.1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність

Товариства за 2017 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2017 ро-
ці визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяль-
ності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 5:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяль-

ності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017
році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам ді-
яльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 6:
6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про резуль-

тати діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії Товарис-
тва в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та нап-
рямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 7:
7.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
Питання 8:
8.1. Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік у

сумі 61.0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.
8.2. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.
Питання 9:
9.1. Прийняти рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідаль-
ністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (код
ЄДРПОУ 05520388, місцезнаходження: Україна, 14007, Чернігівська обл.,
місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБЧЕНКА, будинок 13), яке відповідно до Ци-
вільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним пра-
вонаступником майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562".

Питання 10:
10. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний

порядок, строки та умови здійснення перетворення:
10.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про при-

пинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення в Това-
риство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2562" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" письмово повідом-
ляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необ-
хідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рі-
шення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з додатко-
вою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у поряд-
ку, встановленому чинним законодавством.

10.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про
припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬ-
НЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення в То-
вариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" подає до
НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

10.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" проводить інвентаризацію активів та
пасивів.

10.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про
припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬ-
НЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення в То-
вариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" письмово по-
відомляє про це кредиторів та публікує в офіційному друкованому виданні
повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також пові-
домити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно
пройшло процедуру лістингу.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних міся-
ців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припи-
нення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення в Това-
риство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"

кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені догово-
рами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідом-
лення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою
про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів зас-
тави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною,
до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від то-
вариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

10.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х
місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення в Товариство
з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562") ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" складає переда-
вальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо
майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його
кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторо-
нами.

10.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднен-
ня повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО № 2562" шляхом перетворення в Товариство з додатковою
відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562", враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджу-
ється передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з до-
датковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562". Учасники створюваного Товариства з додатковою від-
повідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів уп-
равління відповідно до вимог законодавства.

10.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження переда-
вального акту на загальних зборах акціонерів, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для
скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

10.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстра-
ції випуску акцій ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬ-
НЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" подає до державного реєс-
тратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації но-
воутвореної юридичної особи - Товариства з додатковою відповідальністю
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки,
встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Това-
риства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створюється шляхом перетворення акці-
онерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру
Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що перетворюєть-
ся (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу
зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають об-
міну).

Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" конвертуються в частки Това-
риства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО № 2562" та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з додатковою відповідальністю "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відбувається із збере-
женням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статут-
ному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що перетворюється, а
саме: 1 акція номінальною вартістю 0,50 грн. буде дорівнювати вартості
частки в розмірі 0,50 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутно-
му капіталі становить 1.

Питання 11:
11.1. Затвердити План перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" в
Товариство з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" (додається) згідно ст. 81 Закону України
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"Про акціонерні товариства".
Питання 12:
12.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" на виконавчий орган Товариства та обрати до складу
Комісії:

- Острянко Володимир Петрович - Голова Комісії, ідентифікаційний но-
мер 1956003413, зареєстрований за адресою: Україна, м. Чернігів, прос-
пект Перемоги, б. 20, кв. 10;

- Кравченко Ольга Іванівна - член Комісії, ідентифікаційний номер
1930304088, зареєстрована за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Івана Бо-
гуна, б. 51, кв. 26.

12.2. Місцезнаходження Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562": Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБ-
ЧЕНКА, будинок 13.

12.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передба-
чених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Това-
риства.

Питання 13:
13.1. Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України "Про акціонерні това-

риства", протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення
про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товарис-
тво, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це
кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі по-
відомлення про ухвалене рішення та про порядок і строк заявлення креди-
торами  вимог до нього.

13.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить
2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення  повідомлення  про  прий-
няте рішення щодо припинення  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"
шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

13.3. Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва" кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені до-
говорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання
йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з пись-
мовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів зас-
тави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною,
до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від то-
вариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Питання 14:
14.1. Створити Інвентаризаційну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" у складі:

- Кравченко Ольга Іванівна - головний бухгалтер  - Голова Комісії;
- Липницька Валентина Петрівна - старший товарознавець - член Комісії.
- Остроух Валентина Григорівна - бухгалтер - член Комісії.
14.2. Інвентаризаційній комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" викона-
ти усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" з поданням результатів проведення
інвентаризації до Комісії з припинення.

Питання 15:
15.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом

його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих
акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прий-
няття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства
шляхом його перетворення:

15.1. Акціонери  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальни-
ми зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його
перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про ви-
куп, мають право на продаж своїх акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Викуп акцій здійснюється за ціною 0,50 грн. (п'ятдесят копійок) за одну ак-
цію, що не є нижчою за номінальну вартість акцій і не є нижчою за ринко-
ву вартість акцій, що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) та дорівнює
0,50 грн. (п'ятдесят копійок) за одну акцію.

15.2. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про
припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здій-

снюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з при-
пинення  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" на викуп акцій встановити з 25
липня 2018 р. по 25 серпня 2018 р. 

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені й-
ого прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кіль-
кість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До пись-
мової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтвер-
джують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

15.3. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про
обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ці-
ною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового
викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчи-
нити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції,
обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного то-
вариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права
власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонер-
ним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Питання 16:
16.1. При реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" все його май-
но, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до й-
ого правонаступника.

16.2. Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬ-
НЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" конвертуються у частки То-
вариства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створюється шляхом перетворення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", та розподіляються серед його учас-
ників.

16.3. Кожен з акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" має право от-
римати частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідаль-
ністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що
створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

16.4. Розподіл часток Товариства з додатковою відповідальністю "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відбувається із збе-
реженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у ста-
тутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що перетворюється.

16.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки това-
риства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіці-
єнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,50 грн. дорівнює вартості
частки в 0,50 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в ста-
тутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" дорівнюватиме сумар-
ній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіта-
лі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562". 

16.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які
звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп
належних їм акцій.

Питання 17:
17.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" Комісії з припинення у встановлений строк - 10 робочих
днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР
для зупинення обігу акцій Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2604 2748
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2378 2614
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Сумарна дебіторська заборгованість 82 56
Гроші та їх еквіваленти 16 14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3422 -3361
Власний капітал 1155 1216
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1746 1746
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 696 696
Поточні зобов'язання і забезпечення 753 836
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) -142 -61

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3491480 3491480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) - -
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"Про акціонерні товариства".
Питання 12:
12.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" на виконавчий орган Товариства та обрати до складу
Комісії:

- Острянко Володимир Петрович - Голова Комісії, ідентифікаційний но-
мер 1956003413, зареєстрований за адресою: Україна, м. Чернігів, прос-
пект Перемоги, б. 20, кв. 10;

- Кравченко Ольга Іванівна - член Комісії, ідентифікаційний номер
1930304088, зареєстрована за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Івана Бо-
гуна, б. 51, кв. 26.

12.2. Місцезнаходження Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№ 2562": Україна, 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЛЮБ-
ЧЕНКА, будинок 13.

12.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передба-
чених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Това-
риства.

Питання 13:
13.1. Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України "Про акціонерні това-

риства", протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення
про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товарис-
тво, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це
кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі по-
відомлення про ухвалене рішення та про порядок і строк заявлення креди-
торами  вимог до нього.

13.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить
2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення  повідомлення  про  прий-
няте рішення щодо припинення  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"
шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

13.3. Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва" кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені до-
говорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання
йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з пись-
мовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів зас-
тави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між то-
вариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною,
до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від то-
вариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Питання 14:
14.1. Створити Інвентаризаційну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №
2562" у складі:

- Кравченко Ольга Іванівна - головний бухгалтер  - Голова Комісії;
- Липницька Валентина Петрівна - старший товарознавець - член Комісії.
- Остроух Валентина Григорівна - бухгалтер - член Комісії.
14.2. Інвентаризаційній комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" викона-
ти усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" з поданням результатів проведення
інвентаризації до Комісії з припинення.

Питання 15:
15.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом

його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих
акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прий-
няття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства
шляхом його перетворення:

15.1. Акціонери  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальни-
ми зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його
перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про ви-
куп, мають право на продаж своїх акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

Викуп акцій здійснюється за ціною 0,50 грн. (п'ятдесят копійок) за одну ак-
цію, що не є нижчою за номінальну вартість акцій і не є нижчою за ринко-
ву вартість акцій, що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) та дорівнює
0,50 грн. (п'ятдесят копійок) за одну акцію.

15.2. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про
припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здій-

снюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з при-
пинення  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" на викуп акцій встановити з 25
липня 2018 р. по 25 серпня 2018 р. 

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені й-
ого прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кіль-
кість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До пись-
мової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтвер-
джують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

15.3. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про
обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ці-
ною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового
викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчи-
нити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції,
обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного то-
вариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права
власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонер-
ним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Питання 16:
16.1. При реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" все його май-
но, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до й-
ого правонаступника.

16.2. Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬ-
НЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" конвертуються у частки То-
вариства з додатковою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що створюється шляхом перетворення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", та розподіляються серед його учас-
ників.

16.3. Кожен з акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" має право от-
римати частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідаль-
ністю "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що
створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562".

16.4. Розподіл часток Товариства з додатковою відповідальністю "АВТО-
МОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" відбувається із збе-
реженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у ста-
тутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562", що перетворюється.

16.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки това-
риства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіці-
єнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,50 грн. дорівнює вартості
частки в 0,50 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в ста-
тутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю "АВТОМО-
БІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562" дорівнюватиме сумар-
ній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіта-
лі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562". 

16.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які
звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп
належних їм акцій.

Питання 17:
17.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО № 2562" Комісії з припинення у встановлений строк - 10 робочих
днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР
для зупинення обігу акцій Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВ-
ТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2562"

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2604 2748
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2378 2614
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Сумарна дебіторська заборгованість 82 56
Гроші та їх еквіваленти 16 14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3422 -3361
Власний капітал 1155 1216
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1746 1746
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 696 696
Поточні зобов'язання і забезпечення 753 836
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) -142 -61

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3491480 3491480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) - -

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 "Галант-12"

2. Код за ЄДРПОУ 00308531
3. Місцезнаходження 20901, мiсто Чигирин, 

вул. Мiлiонна, 247
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(050) 5409254 (04730) 25986

5. Електронна поштова 
адреса

galant12@novam.com.ua 

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

https://galant12.novam.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 21 червня 2018 року 

(Протокол № 2 Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ГАЛАНТ12» вiд 
21.06.2018 р.) припинено повноваження Голови Наглядової Ради  
ПрАТ « ГАЛАНТ12» Новицької Ольги Григорiвни (акцiонер ПрАТ«ГАЛАНТ12») 
у зв'язку iз переобранням на iншу посаду. Особа не надала згоди на роз
криття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 25,266821 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 06 берез
ня 2018 року.

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 21 червня 2018 року 
(Протокол № 2 Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ГАЛАНТ12» вiд 
21.06.2018 р.) припинено повноваження Директора ПрАТ « ГАЛАНТ12» 

Новицького М.I. (акцiонер ПрАТ«ГАЛАНТ12») у зв'язку iз переобранням на 
iншу посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 49.141531%. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про
тягом якого особа перебувала на посадi: з 28 квiтня 2015 року.

21.06.2018 року призначено Головою комiсiї з припинення (перетворен
ня) ПрАТ «ГАЛАНТ12» Новицького Миколу Iвановича (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) строк, на який призначено 
особу до завершення процедури перетворення, iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв  директор ПрАТ «ГАЛАНТ12»; 
частка в статутному капiталi емiтента становить 49.141531%; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Орган, що прийняв 
рiшення про призначення  Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття 
цього рiшення: припинення ПрАТ «ГАЛАНТ12» шляхом перетворення у 
ТОВ «ГАЛАНТ12» ; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 
21.06.2018 року.

21.06.2018 року призначено Членом Комiсiї з припинення (перетворен
ня) ПрАТ «ГАЛАНТ12» Новицьку Ольгу Григорiвну (фiзична особа не нада
ла згоди на розкриття паспортних даних) строк, на який призначено особу 
до завершення процедури перетворення, iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв  Голова Наглядової ради 
ПрАТ «ГАЛАНТ12»; частка в статутному капiталi емiтента становить 
25.266821%; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
немає. Орган, що прийняв рiшення про призначення  Загальнi збори акцiонерiв, 
причина прийняття цього рiшення: припинення ПрАТ «ГАЛАНТ12» шляхом пе
ретворення у ТОВ «ГАЛАНТ12» ; пiдстави: Протокол загальних зборiв 
акцiонерiв № 2 вiд 21.06.2018 року.

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

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

2. Найменування посади Новицький Микола Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.06.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ГАЛАНТ12”

Повідомлення про виникнення особливої інформації:Загальні 
відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ЗАПОРIЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА». 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382094. 
3. Місцезнаходження емітента: 69063, Запорiзька обл., 

Олександрiвський рн, м. Запорiжжя, вул. Святого Миколая,7; 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0612137762;  

0612137457; 5.Електронна поштова адреса емітента: yurist@zkf.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zkf.ua
7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 

осiб емiтента
2. Текст повідомлення: Члена дирекцiї товариства Малого Романа 

Iвановича (паспорт: серiя СА номер 603799 виданий Вiльнянським РВ 

УМВС України в Запорiзької областi 18.12.1997) призначено 
21.06.2018 р. на вакантну посаду в зв»язку iз необхiднiстю формування 
повного складу дирекцiї ПрАТ»ЗКФ». Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв з 08.01.2001р. по 29.07.2016р. директор ТОВ 
«Хiмантiкорзахист», з 02.08.2016р. по 04.05.2017р. Начальник служби 
економiчної безпеки ПрАТ «ЗКФ», з 05.05.2017р. по теперiшнiй час за
ступник генерального директора з загальних питань ПрАТ «ЗКФ. 
Рiшення прийнято 21.06.2018  р на засiданнi наглядової ради товари
ства( протокол №6 вiд 21.06.2018).

3. Підпис:Генеральний директор Лаврiнчук Вiталiй Григорович, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що він несе відповідальність згідно з 
законодавством.21.06.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРIЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. За
гальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД» 2.Код за ЄДРПОУ 03327552; 3. Місцезнаходження18036, Чер
каська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, 86; 4. Міжміський код, теле
фон та факс (0472) 716893 7168945. Електронна поштова адреса 
03327552@at24.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до
датково використовується емітентом для розкриття інформації http://
abz.at24.com.ua/ 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну скла
ду посадових осіб емітента II. Текст повідомлення Згiдно повiдомлення 
в зв’язку неможливостi виконання обов’язкiв голови наглядової ради за 
станом здоров’я припиняються повноваження з 18.06.2018 року:

Голова Наглядової ради – Луговська Лiлiя Олександрiвна (згоди на 
розкриття паспортних даних особа не надала). Володiє часткою в ста

тутному капiталi емiтента у розмiрi 0%. Перебувала на посадi з 
12.07.2016року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини не має.

Згiдно повiдомлення в зв’язку неможливостi виконання обов’язкiв 
члена наглядової ради за станом здоров’я припиняються повноважен
ня з 18.06.2018 року:

Член Наглядової ради – Луговська Лiлiя Олександрiвна (згоди на 
розкриття паспортних даних особа не надала). Володiє часткою в ста
тутному капiталi емiтента у розмiрi 0%. Перебувала на посадi з 
30.06.2016року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини 
не має III. Підпис1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правлiння 
Марасiн Олег Вiкторович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №119, 23 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕ

РОСПЛАВІВ»
Місцезнаходження товариства:
53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 

буд. 310
Шановні акціонери!

03 серпня 2018 року о 13.00 годині за адресою: м. Нікополь, вул. Елек
трометалургів, 310, зал нарад служби охорони праці ПУБЛІЧНОГО АК
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛА
ВІВ» (надалі також ПАТ НЗФ, або ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ФЕРОСПЛАВІВ», або Товариство), відбудуться загальні збори ПАТ НЗФ.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 03 серпня 2018 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адресою: м. Ні
кополь, вул. Електрометалургів, 310, зал нарад служби охорони праці ПУ
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕ
РОСПЛАВІВ».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль
них зборах  станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 30 липня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх пред
ставники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів  паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чин
ного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника 
на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 
України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних збо
рах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна 
комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифіку
ють особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціо
нера  також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

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 загальних зборів акціонерного товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль

них зборів акціонерного товариства. 
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерного товариства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово

господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз
гляду звіту Правління Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере
вірки фінансовогосподарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
11. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за

гальними зборами будьяких питань діяльності акціонерного товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
13. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільноправових договорів або трудових до

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо
вої ради.

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

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Правління Товариства.
20. Обрання персонального складу Правління Товариства. 
21. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.nzf.com.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 04 червня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за
гальна кількість акцій Товариства складає 1 551 537 980 (один мільярд 
п’ятсот п’ятдесят один мільйон п’ятсот тридцять сім тисяч дев’ятсот вісімде
сят) штук простих іменних акцій.

Станом на 04 червня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 546 444 177 (один 
мільярд п`ятсот сорок шість мільйонів чотириста сорок чотири тисячі сто 
сімдесят сім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – член Правління ПАТ НЗФ, головний бухгалтер – 
Пономаренко Руслан Валерійович. Акціонери можуть ознайомитися з матері
алами зборів до 02 серпня 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю (у робо
чі дні), з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за 
адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалур
гів, 310, відділ корпоративних фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ, контактна осо
ба – Кузьменко Інна Павлівна – провідний економіст відділу корпоративних 
фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ. Телефон для довідок: (0566) 654638.

03 серпня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлен
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користувати
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів  також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства  не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть
ся на посаду члена наглядової ради  незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви
ща (найменування) 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 про
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
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передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціо
нерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера  фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно
важена особа юридичної особи, а представником акціонера  держави чи 
територіальної громади  уповноважена особа органу, що здійснює управ
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев
ний строк. Акціонер має право у будьякий момент замінити свого представ
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек
тронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо

нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль
них зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити свого пред
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви
дав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ НЗФ 
(тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника 2017 рік 2016 рік

Усього активів 16 271 509 15 309 118
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 442 907 7 885 842
Запаси 2 319 741 2 018 400
Сумарна дебіторська заборгованість 6 097 880 3 988 913
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 950 2 362
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2 337 395 597 175 *

Власний капітал 3 348 374 685 993 *
Зареєстрований (статутний) капітал 418 915 418 915
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 139 053 6 343 027 *
Поточні зобов'язання і забезпечення 11 784 082 8 280 098 *
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

2 665 532 727 460

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 551 206 064 1 551 537 980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

1,71836 (0,46886)

* Показники за 2016 рік змінено порівнюючи з раніше опублікованими за 
рахунок вартості актуарного збитку, поточних послуг, вартості процентів та 
нарахувань зобов’язань за 2015 р. згідно актуарного розрахунку. 

ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 30675741
3. Місцезнаходження 03061, м. Київ, проспект Вiдрадний, 95
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5029848 (044) 5029848
5. Електронна поштова адреса info@crystall.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

http://crystal.emitents.net.ua

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

II. Текст повідомлення
21.06.2018 року загальними зборами єдиним акцiонером Приватного 

акцiонерного товариства «Кристал» прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення значного правочину. Предмет правочину: купiвля нерухомого 
майна. Ринкова вартiсть майна ,що є предметом правочину: 2 973.0 
тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 21 040.8 тис. гривень. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за 2017 рiк  14,13%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 10 000 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй ,що зареєстрованi для участi у загальних зборах   
10 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» 
прийняття рiшення «за»  10 000 шт., «проти»  0 шт. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законо
давством, статутом емiтента не визначенi.

21.06.2018 року загальними зборами єдиним акцiонером Приватного 
акцiонерного товариства «Кристал» прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення значного правочину. Предмет правочину: купiвля земельної 
дiлянки. Ринкова вартiсть майна ,що є предметом правочину: 7 227.0 
тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 21 040.8 тис. гривень. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за 2017 рiк  34,35%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 10 000 шт. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах   
10 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» 
прийняття рiшення «за»  10 000 шт., «проти»  0 шт. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законо
давством, статутом емiтента не визначенi.

21.06.2018 року загальними зборами єдиним акцiонером Приватного 
акцiонерного товариства «Кристал» прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення значного правочину. Предмет правочину: продаж транспорт
ного засобу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину:  
2 700.0 тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчноїфiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 21 040.8 тис. гривень. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за 2017 рiк  12,83%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 10 000 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо
рах  10 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рiшення «за»  10 000 шт., «проти»  0 шт. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не 
передбаченi законодавством, статутом емiтента не визначенi.

21.06.2018 року загальними зборами єдиним акцiонером Приватного 
акцiонерного товариства «Кристал» прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення значного правочину. Предмет правочину: продаж транспорт
ного засобу. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину:  
2 700.0 тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 21 040.8 тис. гривень. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за 2017 рiк  12,83%. Загальнакiлькiстьголосуючихакцiй 10 000 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах   
10 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» 
прийняття рiшення «за»  10 000 шт., «проти»  0 шт. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законо
давством, статутом емiтента не визначенi.

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

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

Директор  Вовк Наталія Миколаївна
21.06.2018 р.
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Повідомлення  про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
23507865
3. Місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс:
(044) 4906765
5. Електронна поштова адреса:
lawdep1@inter.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:
http://inter.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів:
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначе

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова
ження)

Посада* Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне 

найменуван
ня юридич
ної особи

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 

видав)** або 
код за 

ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки 

в 
статут
ному 

капіталі 
емітен

та (у 
відсо
тках)

1 2 3 4 5 6 
20.06.2018 припинено 

повнова
ження

 Голова 
Наглядо
вої ради

Шетлер
Джонс 
Роберт 

Майкл Тобіас

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень та одночасне обрання (переобран
ня) персонального складу Наглядової ради прийнято Загальними Зборами 
Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", які прийняли рішення про зміни в 
складі посадових осіб органів управління Товариства 20.06.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 
Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р.
Посадова особа ШетлерДжонс Роберт Майкл Тобіас (паспорт: серія д/н 
номер д/н виданий р. д/н згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради, що 
виконує обов'язки Голови Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" 
тимчасово (представник ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАПРОЕКТ"  акціонер, 
що в сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
61%, розмір пакета акцій 61 шт.), припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.10.2017 р. 

20.06.2018 обрано  Голова 
Наглядо
вої ради

Шетлер
Джонс 
Роберт 

Майкл Тобіас

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами Акціонерів 
ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", які прийняли рішення про зміни в складі 
посадових осіб органів управління Товариства 20.06.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р.
ШетлерДжонс Роберт Майкл Тобіас (паспорт: серія д/н номер д/н 
виданий р. д/н  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано) обрано на посаду Голова Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ 
"ІНТЕР" з 21.06.2018 р. (представник ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА
ПРОЕКТ"  акціонер, що в сукупності володіє часткою в статутному 
капіталі емітента в розмірі 61%, розмір пакета акцій 61 шт.).
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконавчий 
директор, директор, Член Наглядової ради, т.в.о. Голови Наглядової 
ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

20.06.2018 припинено 
повнова

ження

 Член 
Наглядо
вої ради

Безлюдна 
Ганна 

Віталіївна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень та одночасне обрання (переоб
рання) персонального складу Наглядової ради прийнято Загальними 
Зборами Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", які прийняли рішення 
про зміни в складі посадових осіб органів управління Товариства 
20.06.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 
Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р..
Посадова особа Безлюдна Ганна Віталіївна (паспорт: серія д/н номер д/н 
виданий р. д/н  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), яка займала посаду Член Наглядової ради (представник  
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАПРОЕКТ"  акціонер, що в сукупності володіє 
часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 61%, розмір пакета акцій 
61 шт.), припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2015 р. 

20.06.2018 обрано  Член 
Наглядо
вої ради

Безлюдна 
Ганна 

Віталіївна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами Акціонерів 
ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", які прийняли рішення про зміни в складі 
посадових осіб органів управління Товариства 20.06.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 
Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р.
Безлюдна Ганна Віталіївна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. 
д/н  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) 
обрано на посаду Член Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" з 
21.06.2018 р. (представник ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАПРОЕКТ"  ак
ціонер, що в сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента 
в розмірі 61%, розмір пакета акцій 61 шт.).
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
головний продюсер, радник із зв'язків з громадськістю, директор із 
зовнішніх зв'язків та комунікацій, директор з розвитку, Член Наглядо
вої ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

20.06.2018 припинено 
повнова

ження

 Член 
Наглядо
вої ради

Якимук 
Вячеслав 
Іванович

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень та одночасне обрання (переоб
рання) персонального складу Наглядової ради прийнято Загальними 
Зборами Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", які прийняли рішення 
про зміни в складі посадових осіб органів управління Товариства 
20.06.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 
Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р.
Посадова особа Якимук Вячеслав Іванович (паспорт: серія д/н номер д/н 
виданий р. д/н  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), яка займала посаду Член Наглядової ради (представник 
компанії ВАСЕА ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (VACEA VENTURES LIMITED)  акціо
нер, що в сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 29%, розмір пакета акцій 29 шт.), припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2015 р. 

20.06.2018 обрано  Член 
Наглядо
вої ради

Якимук 
Вячеслав 
Іванович

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами Акціонерів 
ПрАТ “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР”, які прийняли рішення про зміни в складі 
посадових осіб органів управління Товариства 20.06.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
Акціонерів ПрАТ “ТЕЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” від 20.06.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 
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Якимук Вячеслав Іванович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н 
 згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) обрано 
на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" з 
21.06.2018 р. (представник компанії ВАСЕА ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (VACEA 
VENTURES LIMITED)  акціонер, що в сукупності володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 29%, розмір пакета акцій 29 шт.). 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генераль
ний директор, керівник департаменту, Член Наглядової ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

20.06.2018 припинено 
повнова

ження

 Член 
Наглядо
вої ради

Караєва 
Мирослава 

Іванівна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень та одночасне обрання (переобран
ня) персонального складу Наглядової ради прийнято Загальними Зборами 
Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", які прийняли рішення про зміни в 
складі посадових осіб органів управління Товариства 20.06.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 
Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р
Посадова особа Караєва Мирослава Іванівна (паспорт: серія д/н номер д/н 
виданий р. д/н  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), яка займала посаду Член Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ 
"ІНТЕР" (представник ТОВ "ПЕГАС ТЕЛЕБАЧЕННЯ"  акціонер, що в 
сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 10%, 
розмір пакета акцій 10 шт.), припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2015 р. 

20.06.2018 обрано  Член 
Наглядо
вої ради

Караєва 
Мирослава 

Іванівна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами Акціонерів 
ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", які прийняли рішення про зміни в складі 
посадових осіб органів управління Товариства 20.06.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р.
Караєва Мирослава Іванівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н 
 згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) обрано 
на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" з 
21.06.2018 р. (представник ТОВ "ПЕГАС ТЕЛЕБАЧЕННЯ"  акціонер, що в 
сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 10%, 
розмір пакета акцій 10 шт.).
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, 
Генеральний директор, Член Наглядової ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

20.06.2018 припинено 
повнова

ження

 Голова 
Ревізійної 

комісії

Проніна 
Наталія 
Юріївна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень чинного складу Ревізійної комісії 
прийнято Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", 
які прийняли рішення про зміни в складі посадових осіб органів контролю 
Товариства 20.06.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 
рішення Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 
20.06.2018 р.
Посадова особа Проніна Наталія Юріївна (паспорт: серія д/н номер д/н 
виданий р. д/н  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила 
повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2013 р.
На посаду замість звільненої особи, повноваження якої припинено, нікого 
не призначено (не обрано). 

20.06.2018 припинено 
повнова

ження

 Член 
Ревізійної 

комісії

Шангіна 
Ольга 

Олександрів
на

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень чинного складу Ревізійної комісії 
прийнято Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", 
які прийняли рішення про зміни в складі посадових осіб органів контролю 
Товариства 20.06.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 
Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р.
Посадова особа Шангіна Ольга Олександрівна (паспорт: серія д/н номер 
д/н виданий р. д/н  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повно
важення.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2013 р.
На посаду замість звільненої особи, повноваження якої припинено, нікого 
не призначено (не обрано). 

20.06.2018 припинено 
повнова

ження

 Член 
Ревізійної 

комісії

Леоненко 
Олена 

Василівна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень чинного складу Ревізійної комісії 
прийнято Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", 
які прийняли рішення про зміни в складі посадових осіб органів контролю 
Товариства 20.06.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення 
Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 20.06.2018 р.
Посадова особа Леоненко Олена Василівна (паспорт: серія д/н номер д/н 
виданий р. д/н  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила 
повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2013 р.
На посаду замість звільненої особи, повноваження якої припинено, нікого 
не призначено (не обрано). 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну 

посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас

портних даних.
ІІІ. Підпис

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

Голова Правління  Шкуратова К.І.

Відомості про прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

ПРАТ «АГРОФIРМА 
«ПРОВЕСIНЬ»

Код за ЄДРПОУ 00854400, Місцезнаходження: 79067, м.Львiв, 
вул. Тракт Глинянський, 152

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Агрофiрма 
«Провесiнь» (протокол вiд 22.06.2018 р), прийнято рiшення погодити 
отримання агрофiрмою кредиту у 20182021р.р. з максимальним лiмiтом 
6 000 000,00 (шiсть мiльйонiв) грн., з уповноваженням голови правлiння 
Багнюка I.В. узгодити з Банком умови кредитування в погоджених межах 

та на вчинення всiх дiй щодо отримання кредиту та пiдписання всiх 
необхiдних документiв, зокрема кредитного, iпотечних договорiв та всiх 
iнших супровiдних документiв, пiдписання змiн до них (у випадку якщо 
такi змiни не стосуються iстотних умов кредитування, погоджених збора
ми). Ринкова вартiсть майна або послуг, що їх предметом правочинiв, пе
ревищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. Правочини можуть вчиняти
ся Товариством протягом перiоду з 22.06.2018 року по 22.06.2019 року 
(включно). Вартiсть чистих активiв на 31.12.2017 становить 
28720000,00грн., гранична сума угод 9142 206,00 грн. Спiввiдношення до 
вартостi активiв 31,83%.

Голова Правлiння  Багнюк Iгор Васильович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №119, 23 червня 2018 р. 
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Акціонерам
Акціонерного товариства «КРИСТАЛБАНК»

код за ЄДР 39544699
місцезнаходження Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2

Повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 25 липня 2018 р. о 12.00 годині відбудуться позачер
гові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «КРИСТАЛБАНК».

Проект порядку денного та проекти рішень 
щодо питань, включених до проекту порядку денного:

№ Питання проекту 
порядку денного

Проекти рішень

1. Обрання лічильної 
комісії загальних збо
рів акціонерів.

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Го
лова комісії Голубєва Ірина Володимирівна, 
член комісії Парфеса Юлія Василівна

2. Прийняття рішення з 
питань порядку про
ведення загальних 
зборів акціонерів

Встановити порядок проведення загальних зборів 
акціонерів та затвердити наступний регламент: 
виступи та обговорення до 15 хвилин; голосуван
ня на загальних зборах акціонерів з питань поряд
ку денного проводиться з використанням бюлете
нів для голосування; бюлетені для голосування 
засвідчуються лічильною комісію; не фіксувати хід 
загальних зборів акціонерів технічними засобами.

3. Визначення частини 
нерозподіленого при
бутку, що направля
ється на збільшення 
статутного капіталу 
банку

Визначити та направити частину нерозподіленого 
прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2016 рік в роз
мірі 14 353 022, 74 грн (чотирнадцять мільйонів 
триста п’ятдесят три тисячі двадцять дві гривні 
74  копійки) та частину нерозподіленого прибутку 
за 2017 рік в розмірі 39 788 052,26 грн (тридцять 
дев’ять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч 
п’ятдесят дві гривні 26 копійок) на збільшення 
статутного капіталу Банку до загального розміру 
статутного капіталу 254 663 575,00 грн (двісті 
п’ятдесят чотири мільйони шістсот шістдесят три 
тисячі п’ятсот сімдесят п’ять гривень).

4. Збільшення статут
ного капіталу банку 
шляхом підвищення 
номінальної вартості 
акцій за рахунок 
спрямування до ста
тутного капіталу час
тини нерозподілено
го прибутку

Збільшити статутний капітал АТ «КРИСТАЛ
БАНК» шляхом підвищення номінальної вартос
ті акцій за рахунок спрямування до статутного 
капіталу частини нерозподіленого прибутку АТ 
«КРИСТАЛБАНК» в розмірі 54 141 075,00 грн 
(п’ятдесят чотири мільйони сто сорок одна тися
ча сімдесят п’ять гривень 00 коп), а саме: 
1. Частину нерозподіленого прибутку за 2016 рік 
в розмірі 14 353 022, 74 грн (чотирнадцять міль
йонів триста п’ятдесят три тисячі двадцять дві 
гривні 74 коп).
2.Частину нерозподіленого прибутку за 2017 рік 
в розмірі 39 788 052,26 грн (тридцять дев’ять 
мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч п’ятдесят 
дві гривні 26 коп)
Нова номінальна вартість 1 (однієї) акції складає 
12,70 грн (дванадцять гривень 70 коп).

5. Випуск акцій нової 
номінальної вартості

Здійснити випуск простих іменних акцій в кількос
ті 20 052 250 (двадцять мільйонів п’ятдесят дві 
тисячі двісті п’ятдесят) штук нової номінальної 
вартості в розмірі 12,70 грн (дванадцять гривень 
70 коп) та затвердити рішення про випуск акцій 
нової номінальної вартості згідно додатку № 1, 
який є невід`ємною частиною цього протоколу.

6. Затвердження змін 
до Статуту АТ 
«КРИСТА Л БАНК» 
шляхом викладення 
Статуту в новій ре
дакції, в тому числі, у 
зв’язку зі збільшен
ням статутного капі
талу шляхом підви
щення номінальної 
вартості акцій

Затвердити зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛ
БАНК», пов’язані із збільшенням статутного капі
талу, зміною номінальної вартості акцій та за
твердити нову редакцію Статуту Банку. 
Уповноважити Голову та секретаря Загальних 
зборів акціонерів підписати Статут АТ «КРИС
ТАЛБАНК» в новій редакції.

Збори відбудуться за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський 
узвіз,  2, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 25 липня 2018 р. з 11.30 год. до 
11.50 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль
них зборах – станом на 24 годину 19 липня 2018 р.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://
crystalbank.com.ua. 

Станом на 21.06.2018 р.  дату складання переліку осіб, яким надсила
ється повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціо
нерів АТ «КРИСТАЛБАНК», отриманого Банком від ПАТ «Національний де
позитарій України» загальна кількість простих іменних акцій складає 
20  052  250 (двадцять мільйонів п’ятдесят дві тисячі двісті п’ятдесят) штук, 
загальна кількість голосуючих акцій складає 20 052 250 (двадцять мільйонів 
п’ятдесят дві тисячі двісті п’ятдесят) штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість озна
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по
рядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з фор
мою бюлетеня для голосування у Голови Правління Гребінського Леоніда 
Андрійовича у робочі дні, робочий час за адресою: 01133, м. Київ, вул. Меч
никова, 4/1, Відділення № 1 в м. Київ Київської дирекції, кабінет Голови 
Правління, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведен
ня. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Правління Гребінський Леонід Андрійович.

Телефон для довідок: (044) 5904662.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 

зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціо
нерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазна
чених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправ
ленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів това
риства  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів, протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня 
отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо но
вих кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пере
вищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль
них зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства  не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповід
ні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо
вої ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат про
понується на посаду члена наглядової ради  незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства по
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміс
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне
ром до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіально
го виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви
конавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу товари
ства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера
ми питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів това
риство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів пові
домляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а 
також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим 
представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповід
но до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера  фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи, а представником акціонера  держави чи територіальної 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Гніванський завод спецза-
лізобетону"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський 

рн, Вінницька обл. Промисло
ва, 15

4. Міжміський код, телефон та факс (04355) 33676 (04355) 33197
5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рішенням акціонера від 15.06.2018р. № 715/5510, яке прийнято на за

сідані правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 15.06.2018 № Ц64/54 

Ком.т), отриманого 22.06.2018р., членом правління обрано Потьомкіна Іго
ря Михайловича строком на три місяці. Часткою в статутному капіталі не 
володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної су
димості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа за 
останні п'ять років: дільничий інспектор міліції Подільське РУ ГУМВС Украї
ни у м. Київ, начальник відділу охорони ТОВ «Агенство «ЛУКОМАУкраїна», 
керівник з питань охорони стаціонарних об'єктів відділу охорони лінійної 
частини та стаціонарних об'єктів Управління охорони та режиму ПрАТ «УКР
ТРАНСНАФТА», начальник відділу фінансового моніторингу ПАТ «РОДО
ВІД БАНК», аналітик з питань фінансовоекономічної безпеки ТОВ «Масс 
грейн інвестмент», ТОВ «Інтеркомгруп» (перевірка потенційних постачаль
ників сировини, якості, участь у державних закупівлях, взаємодія з держав
ними контролюючими органами).

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 Хардикайнен О.В.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.22
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ”

громади  уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 
чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев
ний строк. Акціонер має право у будьякий момент замінити свого представ
ника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства 

може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку ден
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будьякий час відкликати чи замінити свого представника на загальних збо
рах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на за
гальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціоне
ра, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада АТ «КРИСТАЛБАНК»

Повідомлення про можливість реалізації переважного 
права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«БРІТІШ АВТО КЛАБ» (надалі  Товариство), ідентифікаційний код 
30930046, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, по
відомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товари
ства, які відбулись 28 травня 2018р., прийнято рішення про збільшення 
розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків 
з 26 173 528,00 грн. (двадцять шість мільйонів сто сімдесят три тисячі 
п’ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок) до 26 373 528,00 грн. (двад
цять шість мільйонів триста сімдесят три тисячі п’ятсот двадцять вісім 
гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товари
ства у кількості 200 000 (двісті тисяч) штук номінальною вартістю 
1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номіналь
ною вартістю 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок).

Ринкова вартість акцій становить 7,94 грн. за одну акцію.
Ціна розміщення акцій становить 300,00 грн. за одну акцію.
Акціонери  власники простих акцій Товариства, мають переважне 

право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно 
частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій 
Товариства станом на 28.05.2018 року. Акціонер може самостійно ви
значити максимальну кількість акцій, яку він має право придбати при 
реалізації переважного права застосувавши пропорцію відсотку належ
них йому акцій по відношенню до загальної кількості акцій Товариства 
станом на 28.05.2018р. до кількості акцій, які пропонуються до приват
ного розміщення.

Для реалізації переважного права на придбання акцій, акціонери в 
строк з 09.07.2018р. по 27.07.2018р. включно, повинні подати на ім’я 
В.о. Голови Правління Товариства, письмову заяву про придбання ак
цій, складену українською мовою, засвідчену підписом керівника або 
уповноваженої особи заявника – юридичної особи, скріплену печаткою 
заявника – юридичної особи, в якій зазначається повне найменування, 

код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридич
них осіб, кількість акцій що ним придбаваються. Заявник – фізична осо
ба вказує в заяві прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та кіль
кість акцій, що ним придбаваються. Заяви на придбання акцій 
подаються до Товариства особисто заявником або уповноваженою 
особою.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на 
придбання акцій, повинні в строк з 09.07.2018р. по 27.07.2018р. включ
но, сплатити грошовими коштами повну вартість акцій за ціною розмі
щення, на придбання яких вони подали заяву. Оплата акцій здійснюєть
ся виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривня) 
та/або в іноземній валюті (долари США). Грошові кошти в національній 
та іноземній валютах перераховуються на рахунок Товариства:

Номер рахунку 26002052656630
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Київ, 
МФО 320649 
Кошти в іноземній валюті, що вносяться в оплату за акції Товари

ства, перераховуються у національну валюту України за офіційним кур
сом валюти, встановленим Національним Банком України станом на 
день оплати акцій.

Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Товариство ви
дає письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій про
тягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, 
але не пізніше дня, що передує дню початку укладання договорів з пер
шими власниками акцій. Письмове зобов’язання Товариства про про
даж відповідної кількості акцій може бути видано акціонеру за місцез
находженням Товариства або надіслано поштою (за проханням 
акціонера) в межах вищезазначеного строку.

Протягом першого етапу укладання договорів з першими власника
ми в строк з 28.07.2018р. по 03.08.2018р. включно, уповноважена осо
ба Товариства укладає з акціонерами, які реалізували своє переважне 
право на придбання акцій, договори купівлі – продажу акцій на умовах, 
що зазначені в заявах та в письмових зобов’язаннях Товариства про 
продаж відповідної кількості акцій. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація 
про зміну складу посадових осіб) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство "Українська 
залiзниця"

2. Код за ЄДРПОУ 40075815
3. Місцезнаходження 03150 Київ вул. Тверська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4650000 (044) 

4653245
5. Електронна поштова адреса gavrilyuk@uz.gov.ua, 

fatych@uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.uz.gov.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. 

№ 432р «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця» Аджунера Шевкi обрано незалежним членом на
глядової ради публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця». 
Розпорядження не мiстить строку, на який його обрано. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Попереднi посади, якi обiймала особа про
тягом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi 
ПАТ «Укрзалiзниця» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. 
№ 432р «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця» Ослунда Пер Андерса обрано незалежним членом 
наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Українська 
залiзниця». Розпорядження не мiстить строку, на який його обрано. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Попереднi посади, якi обiймала 
особа протягом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у статутно
му капiталi ПАТ «Укрзалiзниця» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. 
№ 432р «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця» Крiстiана Олiвера Куна обрано незалежним чле
ном наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Українська 
залiзниця». Розпорядження не мiстить строку, на який його обрано. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Попереднi посади, якi обiймала 
особа протягом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у статутно
му капiталi ПАТ «Укрзалiзниця» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. 
№ 432р «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця» Андреаса Матьє обрано незалежним членом на
глядової ради публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця». 
Розпорядження не мiстить строку, на який його обрано. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Попереднi посади, якi обiймала особа про
тягом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi 
ПАТ «Укрзалiзниця» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. 
№ 432р «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця» Бiлака Е. Данiеля обрано членом наглядової ради 
публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» як представ
ника держави. Розпорядження не мiстить строку, на який його обрано. Зго
ди на розкриття паспортних даних не надано. Попереднi посади, якi 
обiймала особа протягом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у 
статутному капiталi ПАТ «Укрзалiзниця» не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. 
№ 432р «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця» Мар’євича Костянтина Михайловича обрано чле
ном наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Українська 
залiзниця» як представника держави. Розпорядження не мiстить строку, на 
який його обрано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: данi не 
надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi ПАТ «Укрзалiзниця» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2018 р. 
№ 432р «Питання наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Українська залiзниця» Юрика Iвана Iвановича обрано членом наглядової 
ради публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» як пред
ставника держави. Розпорядження не мiстить строку, на який його обрано. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Попереднi посади, якi 
обiймала особа протягом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у 
статутному капiталi ПАТ «Укрзалiзниця» не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Бужор Олександр Якович
Член правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.21
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“УКРАїНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ»
Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 32109907)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Цим Повідомленням Правління Товариства повідомляє:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ», ідентифікацій

ний номер: 32109907; юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Си
мона Петлюри, 14 (надалі – «Товариство»), оголошує проведення позачер
гових загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: 26 липня 2018.
Час проведення ЗЗА: 11:00 за київським часом.
Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 14, 

кабінет № 43.
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 10:00 за київ

ським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення ЗЗА: 21 червня 2018.
Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен 

бути складений станом на 24 годину 20 липня 2018 (тобто на 24 годину за 
три робочих дні до дня проведення ЗЗА).

Правлінням Товариства затверджено такий Порядок Денний ЗЗА 
(перелік питань):

1. Обрання Лічильної Комісії.
проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі відповідно до внесе

них пропозицій.
2. Обрання Голови Правління Товариства.
проект рішення: обрати Голову Правління Товариства відповідно до 

внесених пропозицій.

3. Про надання повноважень.
проект рішення: надати повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних із 

впровадженням рішень Загальних Зборів акціонерів, згідно із відповідними 
пропозиціями.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація, пов’язана 
із ЗЗА: www.metlife.ua

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (докумен
тами, пов'язаними з порядком денним ЗЗА Товариства), з якими вони мо
жуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА:

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, 
будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою /факсом 
згідно з законодавством та Статутом Товариства за їх запитом.

Також під час підготовки до ЗЗА Товариства усі акціонери Товариства 
можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у 
робочий час з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товариства за адре
сою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. У випад
ку, якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник го
лосує на власний розсуд.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, пропозиції, або якщо Вам зна
добиться додаткова інформація пов’язана із ЗЗА, будь ласка, звертайтеся 
до юридичного відділу

tel.: + 38 044 498 41 45
fax: +38 044 494 13 45
email: Legal@metlife.ua
З повагою,
Т.в.о. Голови Правління
Бєлянська І.В.



№119, 23 червня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 2077028 (044) 2077022
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.bisbank.com.ua/wp
content/uploads/2018/06/20062018.
pdf

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi  Товариство) Протокол 
№64/2 вiд 19 червня 2018 р. припинили повноваження (звiльнили) 20 черв
ня 2018 року Голову Правлiння Товариства Омельченка Олександра 
Вiкторовича.

Пiдставою для припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння 
Товариства Омельченка Олександра Вiкторовича була його заява з про
ханням припинити його повноваження (звiльнити) за власним бажанням.

Омельченко О.В. перебував на посадi Голови Правлiння Товариства з 
13.02.2017 року.

З 21 червня 2018 року виконуючим обов’язки Голови Правлiння Товари
ства призначений член Правлiння, фiнансовий директор Товариства 
Зiннiков Вiталiй Олександрович.

Омельченко О.В. громадянин України, згоди на опублiкування паспорт
них даних не надавав.

Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари
ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi  Товариство) Протокол 
№64/3 вiд 19 червня 2018 р. припинили повноваження (звiльнили) 20 черв
ня 2018 року вiдповiдального працiвника  члена Правлiння, начальника 
Управлiння фiнансового монiторингу, аналiзу та контролю Товариства 
Ящук Мирославу Вiталiївну.

Пiдставою для припинення повноважень (звiльнення) вiдповiдального 
працiвника  члена Правлiння, начальника Управлiння фiнансового 
монiторингу, аналiзу та контролю Товариства Ящук Мирослави Вiталiївни 
була її заява з проханням припинити її повноваження (звiльнити) за влас
ним бажанням.

Ящук Мирослава Вiталiївна перебувала на посадi вiдповiдального 

працiвника  члена Правлiння, начальника Управлiння фiнансового 
монiторингу, аналiзу та контролю Товариства з 26.12.2017 року.

Тимчасово з 21 червня 2018 року покладено виконання обов’язкiв 
вiдповiдального працiвника Товариства за проведення фiнансового 
монiторингу на в.о. заступника начальника управлiння  начальника 
вiддiлу методологiчного забезпечення, проектiв та програм Управлiння 
фiнансового монiторингу, аналiзу та контролю Товариства  Мудрик 
Наталiю Миколаївну.

Ящук М. В. громадянка України, згоди на опублiкування паспортних да
них не надавала.

Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари
ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi  Товариство) Протокол 
№64/2 вiд 19 червня 2018 р. призначено з 21 червня 2018 року виконуючим 
обов’язки Голови Правлiння Товариства фiнансового директора, члена 
Правлiння Товариства Зiннiкова Вiталiя Олександровича.

Пiдставою для даного рiшення було припинення повноваженнь 
(звiльнення) 20 червня 2018 року Голови Правлiння Товариства Омельчен
ка Олександра Вiкторовича за власним бажанням.

Зiннiков В. О. призначений виконувати обов’язки Голови Правлiння То
вариства до моменту погодження Нацiональним банком України кандида
тури Голови Правлiння Товариства.

Протягом останнiх п'яти рокiв Зiннiков В.О. обiймав посади:
з 2006 по 2014 роки – директор департаменту фондових операцiй i 

довiрчого управлiння ПАТ «Кредитпромбанк»,
з 2014 по 2015 роки – виконавчий директор по роботi з клiєнтами 

ПАТ «Кредитпромбанк»,
з 2016 по 2017 роки – директор ТОВ «ФК «Композитфакторинг»»,
з 06.01.2017 року по 15.02.2017 року  радник Голови Спостережної 

ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»
з 16.02.2017  Фiнансовий директор, член Правлiння ПАТ «Банк 

iнвестицiй та заощаджень»
Зiннiков В. О. громадянин України, згоди на опублiкування паспортних 

даних не надавав.
Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 

судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Зiннiков В.О.
в.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.20
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

1.2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00382125

1.3.Місцезнаходження 
емітента

Україна, 03039, м. Київ, 
проспект Науки, 1

1.4.Міжміський код, телефон 
та факс емітента

(044) 5314421, факс (044) 5314261

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

http://kcf.roshen.com/

1.6.Електронна поштова 
адреса емітента

lawyers@condfab.kiev.ua

1.7. Дата вчинення дії 21 червня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значного 
правочину

2. Текст повідомлення: 
2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прий
няв: 

Рішення прийнято 21 червня 2018 року Наглядовою радою Приват
ного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Ро
шен» (надалі – Товариство). 

2.2. Предмет правочину:
Надано згоду на укладення Додаткової угоди до Договору № 010916

05СМР від 01.09.2016 р., укладеного між Товариством, як замовником, 
та Товариством з обмеженою відповідальністю «М Проект», як генпі
дрядником, на виконання будівельномонтажних робіт з реконструкції 
приміщень на 1му та 4му поверхах будівлі виробничого корпусу 
ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», та благоустрою при
леглої території за адресою: м. Київ, проспект Науки, 1.

2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право
чину, визначена відповідно до законодавства: 

165 091, 26  тис. грн.
2.4. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі

нансової звітності:
793 915 тис. грн.
2.5. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 

предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 

20, 79 %.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
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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 № 18119
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
22.06.2018 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія 

«ПРОВІДНА»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари
ство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2 Код за ЄДРПОУ емітента: 
23510137. 1.3 Місцезнаходження: 03049, місто Київ, просп. Повітроф
лотський, 25. 1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 492 18 18.  
1.5 Електронна поштова адреса: v.pleshkova@providna.com.ua  
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову
ється емітентом для розкриття інформації: www.providna.ua 1.7 Вид 
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі
тента

2. Текст Повідомлення:
Згідно з рішенням Наглядової ради від 20.06.2018р. (Протокол № 7/18

ПрАТ від 20.06.18р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб:

Копаєву Тетяну Олександрівну призначено на посаду директора 
Департаменту внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «СК «ПРОВІД
НА» та визначено посадовою особою відповідальною за проведення 
внутрішнього аудиту (контролю) в ПрАТ «СК «ПРОВІДНА». Копаєва 
Тетяна Олександрівна згоди на розкриття паспортних даних не нада
ла, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисли
ві та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займала 
посади: директор з врегулювання страхових випадків, директор де
партаменту врегулювання збитків та контролю аутсорсингу.

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

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

Т.в.о. Голови Правління  О.О.Ваганова 
21.06.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА»

2.6. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними 
зборами):

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства.
2.7. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

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

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

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

_____________________ Бойчук В.Ю.
/ підпис МП /

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 7
2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 8
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 10
4. ПАТ АВТОМОБІЛЬНЕ ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №2562
12

5. ПАТ АГАТ 8
6. ПРАТ АГРОФІРМА ПРОВІСЕНЬ 19
7. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 23
8. ПРАТ БЛІЦІНФОРМ 6
9. ПРАТ ГАЛАНТ12 9
10. ПРАТ ГАЛАНТ12 15
11. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 21
12. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНОІМПОРТНИЙ 

БАНК
11

13. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД

11

14. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКАВТО 7
15. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 15
16. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«РОШЕН»
23

17. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ»

11

18. ПРАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 10
19. ПРАТ КРИСТАЛ 17
20. АТ КРИСТАЛБАНК 20
21. ПРАТ МЕТЛАЙФ 22
22. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 16
23. ЗАТ ОВЕТРІ 10
24. ПРАТ ПДТ УКРАЇНА 9
25. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«БРІТІШ АВТО КЛАБ»
21

26. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 24
27. ПРАТ ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 18
28. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 22
29. ПРАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 8
30. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 10
31. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 11
32. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 15
33. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 7


