
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, зі змінами, та на підставі п. 2 гла-
ви 1 розділу ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації 
випуску акцій акціонерних товариств, які створюються 
шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення, або до 
яких здійснюється приєднання, затвердженого рішен-
ням Комісії від 09 квітня 2013 року № 520, зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 
року за № 795/23327 (зі змінами), та відповідно до до-
кументів, наданих ПАТ «Український нафтогазовий ін-
ститут» (04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 7, код за 
ЄДРПОУ: 00147134) на відновлення обігу акцій, від-
новлено обіг акцій пат «Український нафтогазовий 
інститут» (код за ЄДРПОУ: 00147134) – розпоря-
дження № 9-Кф-во від 09 серпня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій 
цінних паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 

10.07.2018 № 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням 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), відповідно до доку-
ментів, наданих ПрАТ «Науково-дослідний та проек-
тний інститут систем автоматизації та управління», 
код за ЄДРПОУ: 00230467, 49005, м. Дніпро, вул. Фур-
манова (Героїв Крут), 17, на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «науково-дослідний та проектний інститут 
систем автоматизації та управління». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Науково-
дослідний та проектний інститут систем автоматизації 
та управління» від 24 липня 2008 року № 13/04/1/08, 
видане 24.01.2011 року Дніпропетровським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (дублікат виданий 25.05.2018 
року Департаментом Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку у Східному регіоні), анульо-
вано – розпорядження № 211ф-С-а від 10 серпня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
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т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 11 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го 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 відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, у формі Витягу від 07.08.2018 року 
№ 1004292748 про внесення 26.12.2017 запису про су-
дове рішення про визнання юридичної особи 
АТ «Бізнес-сервіс» (код за ЄДРПОУ: 23760222) бан-
крутом і відкриття ліквідаційної процедури, за рішен-
ням Господарського суду м. Києва, 22.12.2017, 
22.12.2017, 43/664, та інформації ліквідатора Хоменко 
О.А., отриманої листом від 20.07.2018 року № 05-
01/254 (вх. № 25593 від 25.07.2018 року), зупинено обіг 
акцій ат «Бізнес-сервіс» (код за ЄДРПОУ: 23760222) – 
розпорядження № 240-Кф-З від 10 серпня 
2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«14 » серпня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі Витягу від 07.08.2018 року № 1004292767 про 
внесення 27.06.2018 запису про припинення юридич-
ної особи ВАТ «Вуглецевий композит» (код за ЄДРПОУ: 
24516317, вул. Північне шосе, мсп-982, буд. 31-А, Воз-
несенівський р-н, м. Запоріжжя, 69600) у зв’язку з ви-
знанням її банкрутом, 27.06.2018 11031170010024501, 
та інформації, наданої Ліквідатором ВАТ «Вуглецевий 
композит» Іщенко Д.В. листом від 18.07.2018 № 01-
34/65 (вх. № 25502 від 25.07.2018 р.), скасовано реє-
страцію випуску ват «вуглецевий композит» (код за 
ЄДРПОУ: 24516317). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ВАТ «Вуглецевий композит» від 31.03.2009 
року № 86/1/09, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 213-Кф-С-а від 10 серпня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «ПРОД МАГТОРГ 18» (буд.5, вул. Про-
мислова, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, 
Київська обл., 08132, код за ЄДРПОУ: 40009040), на 
скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «ПРОДМАГ-
ТОРГ 18» у зв’язку з перетворенням акціонерного то-
вариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «продмаГторГ 18». Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «ПРОДМАГТОРГ 18» від 01 ве-
ресня 2015 року № 107/1/2015, видане 26.04.2018 р. 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 210-Кф-С-а 
від 10 серпня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «ПМК №28 ВОДБУД» (69095, м. Запо-
ріжжя, просп. Соборний, буд. 105, код за ЄДРПОУ: 
30694113), на скасування реєстрації випуску акцій 
ПрАТ «ПМК №28 ВОДБУД» у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій прат «пмК № 28 водБУд». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ПМК № 28 ВОД-
БУД» від 08 листопада 2010 року №168/08/1/10 (дата 
видачі – 14.07.2011 р.), видане Запорізьким територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 202-Кф-С-а від 06 серпня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 11 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го 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 відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, у формі Витягу від 02.08.2018 року 
№ 1004280244 про внесення 01.07.2011 запису про су-
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дове рішення про визнання юридичної ЗАТ «Лисичан-
ський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ: 00443192) бан-
крутом і відкриття ліквідаційної процедури, за рішенням 
Господарського суду Луганської області, 23.06.2011, 
23.06.2011, 20/128б, та інформації, наданої департа-
ментом НКЦПФР у Східному регіоні, отриманої служ-
бовою запискою від 16.07.2018 року № 23/03/440, зу-
пинено обіг акцій Зат «лисичанський м’ясокомбінат» 
(код за ЄДРПОУ: 00443192) – розпорядження 
№ 220-Кф-З від 06 серпня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«08» серпня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 11 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го 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 відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, у формі Витягу від 02.08.2018 року 
№ 1004280114 про внесення 03.07.2012 запису про су-
дове рішення про визнання юридичної ЗАТ «Троїцький 
олійнопресовий завод» (код за ЄДРПОУ: 00373764) 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, за рі-
шенням Господарського суду Луганської області, 
25.06.2012, 25.06.2012, 13/51б/2011, та інформації, на-
даної департаментом НКЦПФР у Східному регіоні, 
отриманої службовою запискою від 16.07.2018 року 
№ 23/03/440, зупинено обіг акцій Зат «троїцький 
олійнопресовий завод» (код за ЄДРПОУ: 00373764) – 
розпорядження № 221-Кф-З від 06 серпня 
2018  року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«08» серпня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій 
цінних паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467 та на підставі п. 11 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, у формі Витягу від 02.08.2018 року 
№ 1004280262 про внесення 29.12.2012 запису про 
судове рішення про визнання юридичної ЗАТ «Ново-
псковський маслоробний завод» (код за ЄДРПОУ: 
00444843) банкрутом і відкриття ліквідаційної проце-
дури, за рішенням Господарського суду Луганської 
області, 24.12.2012, 13/5014/1983/2012, та інформа-
ції, наданої департаментом НКЦПФР у Східному 
регіо ні, отриманої службовою запискою від 16.07.2018 
року № 23/03/440, зупинено обіг акцій Зат «ново-
псковський маслоробний завод» (код за ЄДРПОУ: 
00444843) – розпорядження № 222-Кф-З від 
06 серпня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«08» серпня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 11 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го 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 відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, у формі Витягу від 02.08.2018 року 
№ 1004280280 про внесення 02.12.2010 запису про су-
дове рішення про визнання юридичної Сільськогоспо-
дарське ЗАТ «Аграрник» (код за ЄДРПОУ: 21785212) 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, за рі-
шенням Господарського суду Луганської області, 
25.11.2010, 25.11.2010, 22/78б, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Східному регіоні, отрима-
ної службовою запискою від 16.07.2018 року 
№ 23/03/440, зупинено обіг акцій Сільськогосподар-
ського Зат «аграрник» (код за ЄДРПОУ: 21785212) – 
розпорядження № 223-Кф-З від 06 серпня 
2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«08» серпня 2018 року.

13.08.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації по-

силання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-
повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів.
Директор Рубан I. П.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 09.08.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД IМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО"

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
08413, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Гланишiв, д/н

4. Код за ЄДРПОУ
00857456

5. Міжміський код та телефон, факс
+380226729241 +380226729241

6. Електронна поштова адреса
INFO@PLEMZAVODBH.COM.UA

II. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення 
(повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 09.08.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://plemzavodbh.com.ua/ в мережі 

Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «племIнний Завод Iм. БоГдана ХмелЬницЬКоГо»

відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / відомості про набуття 
прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / відомості про набуття 

прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п дата повідо-
млення емітента 
особою, що здій-

снює облік 
права власності 

на акції в 
депозитарній 
системі, або 
акціонером 
(власником)

повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, імя, по батькові (за 
наявності) - фізичної особи 

-власника (власників) пакета 
акцій

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента)

розмір частки акціоне-
ра (власника) до зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу)

розмір частки 
акціонера (власника) 

після зміни (у 
відсотках до 

статутного капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 09.08.2018 ФЕРМЕРСЬКЕ  

ГОСПОДАРСТВО "ГЕРКУЛЕС"
24215691 0 60.0065

Зміст інформації:
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГЕРКУЛЕС" (ФГ "ГЕРКУЛЕС") (Код за ЄДРПОУ 24215691, мiсцезнаходження: 08430, Київська область, Переяслав-
Хмельницький район, с. Єркiвцi, вул. Зоряна, 1/3) внаслiдок укладання договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв ПРАТ "ПЛЕМЗАВОД IМ. БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" (Код за ЄДРПОУ 00857456) 08.08.2018 року набуло контрольний пакет акцiй у розмiрi 60,0065%. Розмiр частки ФГ "ГЕРКУЛЕС" у 
статутному капiталi ПРАТ "ПЛЕМЗАВОД IМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" до набуття контрольного пакету акцiй складав 0%. Найвища цiна, за якою 
придбавались акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД IМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" ФЕРМЕРСЬКИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ "ГЕРКУЛЕС" (ФГ "ГЕРКУЛЕС") протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття контрольного пакета акцiй включно з днем набуття, 
та дати набуття такого пакета становить 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копiйок) за одну акцiю.

повІдомлення
про переважне право акціонерів на придбання розміщуваних 

простих акцій»
Повідомляємо, що на позачергових загальних зборах Публічного акціо-

нерного товариства «ПроКредит Банк», код за ЄДРПОУ 21677333, (надалі – 
Банк), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 03115 Київ, 
Україна, 27 червня 2018 року було прийнято рішення про приватне розміщен-
ня додаткових простих іменних акцій Банку у кількості 734 075 (сімсот трид-
цять чотири тисячі сімдесят п’ять) штук, на загальну суму 349 999 619 (триста 
сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот 
дев’ятнадцять) гривень 25 копійок. Ціна розміщення – 476,79 грн. за одну ак-
цію. Особи, які станом на 27 червня 2018 року були акціонерами Банку, мають 
переважне право придбати розміщувані Банком прості іменні акції. Така осо-
ба має переважне право на купівлю акцій у кількості пропорційно частці на-
лежних їй простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій 
станом на 27 червня 2018 року. Переважне право акціонера на придбання 
розміщуваних простих акцій реалізується шляхом подачі заяви про придбан-
ня акцій на адресу Банку та перерахування коштів в сумі, яка дорівнює вар-
тості цінних паперів, що придбаваються акціонером. 

У заяві акціонера про придбання акцій повинно бути зазначено його ім’я 
(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій що 
ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника – фі-

зичної особи, або печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої осо-
би - юридичної особи. У разі подання заяви уповноваженою особою акціо-
нера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження 
такого представника. 

Кошти для оплати акцій перераховуються акціонером на поточний раху-
нок №50048000106662 у АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, код ЄДРПОУ 
21677333, при цьому оплата на цей рахунок може бути здійснена в націо-
нальній валюті або доларах США або в ЄВРО. В разі здійснення акціоне-
ром оплати в іноземній валюті, оцінка іноземної валюти здійснюється за 
офіційним курсом НБУ гривні до іноземної валюти, встановленим на дату 
надходження коштів на рахунок банку.

Строк подачі заяв про придбання акцій та оплати акцій в порядку реалі-
зації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних простих 
іменних акцій встановлюється з 24 вересня 2018 року до 12 жовтня 
2018 року включно.

Укладення договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, якими під час 
реалізації переважного права була подана заява про придбання та пере-
раховані відповідні кошти, буде відбуватись у період з 16 по 23 жовтня 
2018 року включно за адресою Банку. Посадовими особами Банку, відпо-
відальними за укладання договорів купівлі-продажу акцій є Голова Прав-
ління Пономаренко Віктор Вікторович та Заступник Голови Правління 
 Повшедний Олександр Петрович.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«проКредит БанК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 32026358
3. Місцезнаходження: 07400 Київська обл., м. Бровари, вул. Кiрова, бу-

динок 90, офiс 18, каб. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: +38-04594-5-53-52, 
+38-04594-5-23-53
5. Електронна поштова адреса: kommyntrans@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kommuntrans.emitents.net.ua/ua/
docs

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товари-

ства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів - 09.08.2018 р.

Характер правочинів - зокрема але не обмежуючись цим щодо відчу-
дження основних засобів, одержання Товариством грошових коштiв (май-
нових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прий-
няття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або 

одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача 
(купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (май-
нових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, 
цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладан-
ня iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору 
поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; 
договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), 
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; 
договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання 
послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комп-
лексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.

Гранична сукупна вартість правочинів - 320 000,00 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 162 710,00 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 196,7%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 10900, кількість голосуючих акцій, 

що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 7266, кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 7266, «проти» прий-
няття рішення - 0.

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  Глушко О. Г. 10.08.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«КоммУнтранС»
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п о в І д о м л е н н я 
про ЗмІни до порядКУ денноГо

поЗачерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв
пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 

СІлЬСЬКоГоСподарСЬКоГо пІдприЄмСтва 
«чорноморСЬКа перлина»

код за ЄДРПОУ: 00413446; 
місцезнаходження: 68162, Одеська область, 

Татарбунарський район, село Базар'янка, вулиця Шевченка, будинок 37 
(далі – Товариство)

до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
товариства, які скликаються на вимогу акціонера - тов «Кримвин-
оптторГ» на 25.08.2018 р. о 12 год. 00 хв., за адресою: одеська об-
ласть, татарбунарський район, село Базар’янка, вулиця виноград-
на, будинок 1-а, в приміщенні їдальні табору праці та відпочинку, 
включено питання та проекти рішень у відповідності до внесених 
пропозицій акціонерів товариства, які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій та підлягають обов'язковому 
включенню до проекту порядку денного загальних зборів, згідно 
ст. 38 Закону України «про акціонерні товариства». 

перелік питань та проектів рішень, включених до проекту поряд-
ку денного вказаних вище позачергових загальних зборів товари-
ства, разом із внесеними пропозиціями:

1. про обрання лічильної комісії.
Проект рішення з даного питання порядку денного:
Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комі-

сії - Асаула С.М., член лічильної комісії - Нановський Г.М., член лічильної 
комісії - Дерінг Л.К.

2. про обрання лічильної комісії.
Проект рішення з даного питання порядку денного:
Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комі-

сії - Долід Р.В., член лічильної комісії - Клишко Д.Г., член лічильної комісії - 
Черненко М.О.

3. про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-
рів.

Проект рішення з даного питання порядку денного:
Головою позачергових загальних зборів обрати Голову Правління То-

вариства Олійникова Є.І., 
Секретарем позачергових загальних зборів обрати юрисконсульта 

Товариства Піщанську І.В.
4. про обрання Голови та Секретаря даних позачергових загаль-

них зборів акціонерів товариства.
Проект рішення з даного питання порядку денного:
Головою даних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 

обрати Голову Наглядової ради Товариства Цап В.В., Секретарем поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства обрати Балабать-
ко І.Д.

5. про затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
Проект рішення з даного питання порядку денного:
Встановити наступний регламент проведення позачергових за-

гальних зборів: надати час для доповіді з кожного питання порядку ден-
ного тривалістю до 10 хвилин та час для запитань і обговорень по за-
вершенню кожної такої доповіді - тривалістю до 10 хвилин.

6. про розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
Проект рішення з даного питання порядку денного: 
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та визна-

ти роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною. 
7. про розгляд річного фінансового звіту товариства за 2017 рік. 
Проект рішення з даного питання порядку денного:
Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік. 
8. про розподіл прибутку, збитків і річних дивідендів товариства 

за 2017 рік.
Проект рішення з даного питання порядку денного:
Отриманий прибуток Товариства за 2017 рік направити на поповне-

ння оборотних коштів Товариства, дивіденди за 2017 рік не нараховува-
ти та не виплачувати.

9. про зміну типу товариства з публічного на приватне акціонер-
не товариство, затвердження нового найменування товариства у 
зв'язку зі зміною його типу, внесення змін до Статуту товариства та 
положень товариства, які стосуються діяльності Загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комі-
сії товариства, шляхом викладення та затвердження в новій редак-
ції, в тому числі пов’язаних із приведенням у відповідність із вимо-
гами Закону України «про акціонерні товариства», формуванням, 
діяльністю та повноваженнями органів управління, зміною типу то-

вариства, а також уповноваження Голови та Секретаря даних поза-
чергових загальних зборів акціонерів товариства на підписання но-
вої редакції Статуту товариства та зазначених положень 
товариства.

Проект рішення з даного питання порядку денного:
Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне това-

риство.
Затвердити нове найменування Товариства у зв'язку зі зміною його 

типу, а саме: повне найменування Товариства українською мовою: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА», скорочене наймену-
вання Товариства українською мовою: ПрАТ СП «ЧОРНОМОРСЬКА 
ПЕРЛИНА», повне найменування Товариства російською мовою: ЧАСТ-
НОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», скорочене найменування 
Товариства російською мовою: ЧАО СП «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЖЕМЧУ-
ЖИНА».

Внести зміни до Статуту Товариства та положень Товариства, які 
стосуються діяльності Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, 
виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства, шляхом викладен-
ня та затвердження в новій редакції, в тому числі пов’язаних із приве-
денням у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні то-
вариства», формуванням, діяльністю та повноваженнями органів 
управління, зміною типу Товариства, а також уповноважити Голову та 
Секретаря даних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 
на підписання нової редакції Статуту Товариства та зазначених поло-
жень Товариства.

10. про припинення повноважень членів наглядової ради това-
риства, обраних на загальних зборах товариства 26 квітня 2017 
року.

Проект рішення з даного питання порядку денного:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, об-

раних на загальних зборах Товариства 26 квітня 2017 року.
11. про обрання членів наглядової ради товариства. 
По даному питанню порядку денного рішення приймаються шляхом 

кумулятивного голосування, кандидатури членів Наглядової ради Това-
риства включаються до бюлетеня кумулятивного голосування у по-
рядку, встановленому законом.

12. про обрання Голови наглядової ради товариства.
Проект рішення з даного питання порядку денного:
Обрати Головою Наглядової ради Товариства Цап В.В.
13. про затвердження умов цивільно-правових договорів, які 

укладатимуться товариством із членами наглядової ради на безо-
платній основі та уповноваження Голови правління товариства 
олійникова Є.І. на підписання від імені товариства зазначених до-
говорів.

Проект рішення з даного питання порядку денного: 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуть-

ся Товариством із членами Наглядової ради на безоплатній основі та 
уповноважити Голову Правління Товариства Олійникова Є.І. на підпи-
сання від імені Товариства зазначених договорів.

14. про повноваження наглядової ради товариства погоджувати 
значні правочини, які укладатимуться товариством із банківськими 
установами, у випадках, передбачених законом, а також визначати 
особу або осіб на підписання таких правочинів від імені товари-
ства.

Проект рішення з даного питання порядку денного:
Затвердити повноваження Наглядової ради Товариства погоджу-

вати значні правочини, які укладатимуться Товариством із банків-
ськими установами, у випадках, передбачених законом, а також визна-
чати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені 
Товариства.

15. про підтвердження рішень наглядової ради товариства, прий-
нятих в квітні 2018 року щодо погодження та надання згоди на укла-
дення протягом квітня-серпня 2018 року товариством з публічним 
акціонерним товариством «проКредит Банк» (ідентифікаційний код 
юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних до-
говорів, відповідно до рамкової кредитної угоди між товариством та 
пат «проКредит Банк» № FW115.1264 від 27.04.2017 року.

Проект рішення з даного питання порядку денного:
Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в квіт-

ні 2018 року щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 
квітня-серпня 2018 року Товариством з Публічним акціонерним товари-
ством «ПроКредит Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 
21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів, відповідно до 

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
СІлЬСЬКоГоСподарСЬКоГо пІдприЄмСтва «чорноморСЬКа перлина»
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Рамкової кредитної угоди між Товариством та ПАТ «ПроКредит Банк» 
№ FW115.1264 від 27.04.2017 року.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства особисто або через уповноваже-
ного представника - до дати проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства за адресою місцезнаходження Товариства: 68162, 
Одеська область, Татарбунарський район, село Базар'янка, вулиця Шев-
ченка, будинок 37, в приймальні, з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 
15.00 год. (обідня перерва з 12.00 до 13.00), за винятком неробочих та 

святкових днів, а також у день проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства - за місцем їх проведення.

Окрім того, у статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
зокрема передбачено, що акціонерне товариство до початку загальних 
зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові від-
повіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 32026358
3. Місцезнаходження: 07400 Київська обл., м. Бровари, вул. Кiрова, бу-

динок 90, офiс 18, каб. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: +38-04594-5-53-52, 
+38-04594-5-23-53
5. Електронна поштова адреса: kommyntrans@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kommuntrans.emitents.net.ua/ua/
docs

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

ІІ. текст повідомлення 
Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 

рішення припинити повноваження члена наглядової ради Бебешка Олек-
сандра Леонідовича. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів 
акціонерів від 09.08.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадо-
вої особи, як члена наглядової ради, припинено повноваження як голови 
наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Перебував на 
посаді члена наглядової ради з 15.05.2015 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена наглядової ради Бурова Михайла 
Володимировича. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів 
акціо нерів від 09.08.2018 р. Розмір пакета акцій - 33,33028%. Перебував на 
посаді члена наглядової ради з 30.04.2014 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена наглядової ради Болквадзе Полі-
ни Мурадіївни. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціоне-
рів від 09.08.2018 р. Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді 
члена наглядової ради з 30.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена ревізійної комісії Машненкова 
Костянтина Анатолійовича. Підстава такого рішення - рішення загальних 
зборів акціонерів від 09.08.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень 
посадової особи, як члена ревезійної комісії, припинено повноваження як 
голови ревізійної комісії Товариства. Розмір пакета акцій - 0,55046%. Пере-
бував на посаді члена ревізійної комісії з 30.04.2015 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноважен-
ня якої припинено, нікого не обрано.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена ревізійної комісії Внукової Надії 

Анатоліївни. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів 
від 09.08.2018 р. Розмір пакета акцій - 0,50459%. Перебувала на посаді 
члена ревізійної комісії з 30.04.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, 
нікого не обрано.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена ревізійної комісії Зубкової Людми-
ли Прокопівни. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціо-
нерів від 09.08.2018 р. Розмір пакета акцій - 32,2844%. Перебувала на по-
саді члена ревізійної комісії з 30.04.2015 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої 
припинено, нікого не обрано.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 
рішення обрати на посаду члена наглядової ради Богатиренко Наталію 
Миколаївну. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів 
від 09.08.2018 р. Акціями Товариства не володіє. Богатиренко Н.М. є пред-
ставником акціонера Бурова М.В, який володіє 33,33028% акцій Товари-
ства. Строк, на який обрано, - на три роки. Інші посади, які обіймала про-
тягом останніх п'яти років, - заступник начальника, економіст. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 
рішення обрати на посаду члена наглядової ради Богатиренка Олександра 
Михайловича. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціоне-
рів від 09.08.2018 р. Акціями Товариства не володіє. Богатиренко О.М. є 
представником акціонера Тухти А.В., який володіє 33,33028% акцій Товари-
ства. Строк, на який обрано, - на три роки. Інші посади, які обіймав протя-
гом останніх п'яти років, - інженер. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 09.08.2018 р. прийнято 
рішення обрати на посаду члена наглядової ради Шалієвського Володими-
ра Івановича. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціоне-
рів від 09.08.2018 р. Акціями Товариства не володіє. Шалієвський В.І. є не-
залежним директором. Строк, на який обрано, - на три роки. Інші посади, 
які обіймав протягом останніх п'яти років, - фізична особа - підприємець. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члени наглядової ради Товариства 09.08.2018 р. прийняли рішення 
обрати на посаду голови наглядової ради Богатиренко Наталію Миколаїв-
ну. Підстава такого рішення - рішення наглядової ради від 09.08.2018 р. 
Акціями Товариства не володіє. Богатиренко Н.М. є представником акціо-
нера Бурова М.В, який володіє 33,33028% акцій Товариства. Строк, на 
який обрано, - до переобрання, але не більше ніж на три роки. Інші по-
сади, які обіймала протягом останніх п'яти років, - заступник начальника, 
економіст. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 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. Генеральний директор  Глушко О. Г. 10.08.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«КоммУнтранС»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00955221
3. Місцезнаходження: 68542 Одеська область, Тарутинський район, се-

лище міського типу Березине, вулиця Промислова, будинок 130
4. Міжміський код, телефон та факс: (04847)3-19-98 (04847)3-11-54

5. Електронна поштова адреса: berezino@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: berezino-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

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

II. текст повідомлення 
Товариство 10.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного товари-

ства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.», письмове повідом-
лення від 24.07.2018 р. про заміну члена Наглядової ради Короля Романа 

приватне аКцІонерне товариСтво «БереЗинСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»



№154, 14 серпня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товариство 

«аКваалЬянС вІСта»
2. Код за ЄДРПОУ: 33107476
3. Місцезнаходження: 02152, м.Київ, вул. Серафімовича, буд. 7, к.107
4. Міжміський код, телефон та факс: 0542679830
5. Електронна поштова адреса: akva@vcity.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 33107476.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення:

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Акваальянс Вiста» (протокол №20) вiд 08 серпня 
2018 року: 1) припинено повноваження, на підставі заяви про звільнення за 
власним бажанням, з посади Голови Правлiння – Устинова Сергія Костян-
тиновича (паспорт МА 934558 виданий Ямпільським РВ УМВС України в 
Сумській обл. 20.09.2001р.); 34,166667%; перебував на посадi з 
23.01.2015р.; 2) обрано з 09.08.2018р. на термiн 5 (п'ять) рокiв на посаду 
Голова Правління Загорулько Сергiя Володимировича (паспорт МА 870326 
виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл. 26.07.2000р.); 
іншi посади протягом останнiх п’яти рокiв: до 23.01.2015р. Голова Правлін-
ня ПрАТ «Акваальянс Віста»; 0,00%. Посадові особи непогашених суди-
мостей за корисливі або посадові злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Устинов С.К., 08.08.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво  
«аКваалЬянС вІСта»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«оБУХІвСЬКа райСІлЬГоСпХІмІя»

(код за ЄДРПОУ 05489230, місцезнаходження Київська обл., м. Обухів, вул. Ка-
лініна, 57) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 14 вересня 2018 року о 10-00 год. у приміщенні бухгал-
терії за адресою: Київська обл., м. обухів, вул. Калініна, 57. Реєстрація 
акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день 
проведення зборів. Телефон: (04572) 5-01-44. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 вересня 2018р.

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

перелік питань, включених до порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів 

акціонерів.
2. Про припинення ПрАТ «ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ» шляхом ре-

організації через перетворення у ТОВ «ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ».
3. Призначення комісії з припинення ПрАТ «ОБУХІВСЬКА РАЙ-

СІЛЬГОСПХІМІЯ».
4. Затвердження порядку та умови обміну акцій ПрАТ «ОБУХІВСЬКА 

РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ» на частки в статутному капіталі товариства – право-
наступника ТОВ «ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ».

5. Про затвердження порядку та умов перетворення ПрАТ «ОБУХІВ-
СЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ».

6. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ОБУХІВСЬКА РАЙ-
СІЛЬГОСПХІМІЯ».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для прове-
дення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська обл., м. Обу-
хів, вул. Калініна, 57, (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів - 
також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами визначений Голова Правління Кіянченко І.І. Пропо-
зиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою: Київ-
ська обл., м. Обухів, вул. Калініна, 57, (бухгалтерія). Для реєстрації акціоне-
рам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, 
що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати 
довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. 

Голова Правління – Кіянченко І.І.

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

прат «тУрБІвСЬКий КаолІновий Завод» 
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Турбівський каоліновий завод»

2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

05474145

3. Місцезнаходження 22513 Вiнницька область, Липовецький 
район, смт. Турбiв, вул. Миру, 77

4.Міжміський код, телефон та 
факс 

(04358) 4-12-52, 4-13-94

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

tkz.com.ua

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

2. текст повідомлення: 
2.1. наглядовою радою прат «турбівський каоліновий завод» від 

08.06.2018 р. прийнято рішення про припинення повноваЖенЬ : 
директор ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» Пужанський Валентин 
Владиславович, дозволу на розкриття паспортних даних не надано, част-
кою у статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді про-

тягом 4 років. Підстава такого рішення: заява Пужанського В.В. про звіль-
нення його з посади директора за власним бажанням. Обґрунтування змін 
у персональному складі посадових осіб: рішення Наглядової ради Товари-
ства про звільнення Пужанського В.В. з посади директора за власним ба-
жанням з 08.06.2018 р. Особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

2.2. наглядовою радою прат «турбівський каоліновий завод» від 
08.06.2018 р. прийнято рішення про оБрання : директор ПрАТ «Тур-
бівський каоліновий завод» Бованенко Денис Валерійович, дозволу на 
розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капіталі 
Товариства не володіє, обрано на посаду на необмежений термін. Під-
става такого рішення: необхідність обрання керівника Товариства. Об-
ґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змiни на цій 
посаді відбулись у зв»язку з рішенням Наглядової ради обрати на цю по-
саду іншу особу, а саме Бованенка Д.В. з 09.06.2018 р. Протягом останнiх 
5 рокiв особа обіймала наступні посади : до 26.08.2014 р. директор 
ТОВ «Пласт», з 13.02.2015 р. по 23.09.2015 р. технічний директор 
ТОВ «СОКА України», з 19.12.2017 р. по 25.01.2018 р. заступник Голови 
правління з розвитку ПрАТ «Завод обтяжувачів», з 26.01.2018 р. по 
07.06.2018 заступник Голови правління з виробництва та розвитку 
ПАТ «Дашуківські бентоніти».Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

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

Директор ___________ Бованенко Денис Валерійович / підпис МП /

Юрійовича, який є представником акціонера, у зв’язку з чим припинено 
повноваження члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.01.2017 р. Акція-
ми Товариства не володіє.

Товариство 10.08.2018 року отримало від акціонера, Приватного това-
риства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.», письмове повідом-
лення від 24.07.2018 р. про заміну члена Наглядової ради Короля Романа 
Юрійовича, який є представником акціонера, у зв’язку з чим Мідляр Олена 
Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обра-

но, - до припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Інші по-
сади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, - аудитор, 
начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролінгу, провід-
ний фахівець з фінансово-економічного контролю.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Шацький Р.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 

товариСтво 
"УнIверСал БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 21133352
3. Місцезнаходження 04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 390-54-19 (044) 390-54-19
5. Електронна поштова адреса office@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.universalbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi Наказу №1016-к вiд 10.08.2018 року звiльнити Ступак Оле-

ну Олександрiвну з посади заступника Головного Бухгалтера 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 10 серпня 2018 року. 

Ступак Олена Олександрiвна (особа не надала згоду на розкриття сво-
їх паспортних даних) перебувала на посадi заступника Головного Бухгал-
тера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» з 17 квiтня 2018 року по 10.08.2018 року, не 
володiє часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду заступника Головного 
Бухгалтера ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» буде скорочено. 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з законодавством

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 Старомiнська Iрина Олександрiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.08.2018
(дата)

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«нIЖинСЬКий Завод 
СIлЬСЬКоГоСподарСЬКоГо 

маШиноБУдУвання»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента  
(для опублікування)

І. Загальні відомості Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» Код за ЄДРПОУ 
14311643 Місцезнаходження 16610, м. Нiжин Чернiгiвської областi, 
вул. Шевченка, 109/1 Міжміський код, тел/факс (04631) 55006 (04631) 
31870 Електронна адреса info@selmash.com.ua Адреса в Інтернет, яка 
використовується для розкриття інформації www.selmash.com.ua

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення 
13.08.2018 р. припиненено повноваження Голови правлiння Коробко 

Володимира Юрiйовича згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №11 
вiд 13.08.18р.) в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебував на посадi 3 роки.

13.08.2018 обрано Головою правлiння Товариства Коробко Володими-
ра Юрiйовича рiшенням наглядової ради (протокол №11 вiд 13.08.18р.) в 
зв’язку з вакантнiстю посади. Згоди на розкриття паспорту не надано. 
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. По-
сади протягом 5 рокiв: директор з виробництва ПрАТ «Завод 
«Нiжинсiльмаш», з 11.08.2015 - голова правлiння емiтента

ІІІ. підпис 
Підтверджую достовірність цієї інформації та визнаю, що несу відпо-

відальність згідно із законодавством. Голова правлiння Коробко В. Ю. 
13.08.2018

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «СпецІалІЗоване УправлІння 
№112 «СталЬКонСтрУКцІя»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01413767
3. Місцезнаходження 87515 м. маріуполь вул. Євпаторійська, б.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86; 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: su112.com.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення 

1). 10.08.2018; Наглядовою радою (протокол №33) відповідно до ст.70 ЗУ 
«Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів То-
вариства (протокол №27 від 27.04.18р.), якими надано попереднє схвалення 
значних правочинів період з 27.04.2018р. по 27.04.2019р, прийнято рішення 
про надання згоди Директору на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬ-
КОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ -СМЦ» (Постачальник) значного право-
чину, а саме додаткові специфікації до Договору поставки №П-279380/11/15 
від 18.01.2016р. на загальну суму не більше 10 000 000,00грн. (у т.ч. ПДВ) 
поставкою Товару протягом 2018рік та загальної суми договору на 2016-
2018рр. не більше 45 000 000,00грн. (у т.ч. ПДВ);

Предмет правочину: додаткові специфікації до Договору поставки 
№ П-279380/11/15 від 18.01.2016р. про закупівлю металопродукції в асор-
тименті протягом 2018р. Строк дії договору до 31.12.2018р.;

Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства: 
45000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 35334 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 127,35609%;

Загальна кількість голосів Наглядової ради -5, кількість голосів, що про-
голосували «за» прийняття рішення - 5 та «проти» прийняття рішення-0;

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додат-
кові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не пе-
редбачені законодавством .

2). 10.08.2018; Наглядовою радою (протокол №33) відповідно до ст.70 
ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів 
Товариства (протокол №27 від 27.04.18р.), якими надано попереднє схва-
лення значних правочинів період з 27.04.2018р. по 27.04.2019р, прийнято 
рішення про надання згоди Директору на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 
«СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Генпідряд-
ник) значного правочину, а саме додаткова угода до Договору субпідряду 
№ 6П/17/1226/17 на виконання додаткових робіт з монтажу металевих кон-
струкцій та обладнання на суму не більше 8 013 944,22грн.(у т.ч. ПДВ) та 
загальною сумою за договором субпідряду 24 272 370,67грн(у т.ч. ПДВ). 
Строк виконання робіт за додатковими угодами за графіком к договору;

Предмет правочину: є додаткова угоди до Договору субпідряду 
№ 6П/17/1226/17 на виконання робіт з монтажу металевих конструкцій та 
технологічного обладнання по об’єкту «Реконструкція систем газоочистки 
агломашин №7-12(зона спікання) та реконструкція застарілих систем газо-
очистки агломашин №7-12 ЧАО «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з 
моменту підписання до 31.12.2018р. Роботи за додатковою угодою будуть 
виконуватись самостійно;;

Ринкова вартість послуг визначена відповідно до законодавства: 
24272,4 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 35334 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках): 68,69418%;

Загальна кількість голосів Наглядової ради -5 , кількість голосів, що про-
голосували «за» прийняття рішення -5 та «проти» прийняття рішення -0;

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додат-
кові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не пе-
редбачені законодавством.

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

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

2.
Директор Проценко В.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
13.08.2018р.

(дата) 
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтавахолод»

2. Код за ЄДРПОУ: 01553770
3. Місцезнаходження: 36009 м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 51/2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532536113, 0532536112 5. 

Електронна поштова адреса: mainbuh_vatholod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: poltavaholod.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийнят-
тя рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів

ІІ. текст повідомлення 
1. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018 р.
Відомості щодо правочинів : правочини по відчудженню Товариством 
виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним 
послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна переви-
щувати суму 85 млн.грн.(вісімдесят п'ять мільойнів гривень). Гранична 
сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини не повин-
на перевищувати суму 150 млн.грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) : 424,76072%; загальна кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах : 7263876; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення : 
7206060; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення : 0; кількість голосуючих акцій, що не брали участі у голо-
суванні : 57816; 

2. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018 р.
Відомості щодо правочинів : правочини по розпорядженню основними 
фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна 
(відчудження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню 
Товариством об'єктів нерухомого майна, - вартість кожного правочину 
не повинна перевищувати суму 40 млн.грн.(Сорок мільойнів гривень). 
Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини 
не повинна перевищувати суму 40 млн.грн. (Сорок мільйонів гривень). 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) : 113,26952%; загальна кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах : 7263876; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення : 
7206060; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» при-
йняття рішення : 0; кількість голосуючих акцій, що не брали участі у го-
лосуванні : 57816; 

3. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018 р.
Відомості щодо правочинів : правочини по придбанню та відчудженню 
Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріа-
ли, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину 
не повинна перевищувати суму 80 млн.грн.(Вісімдесят мільойнів гри-
вень). Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі пра-
вочини не повинна перевищувати суму 120 млн.грн. (Сто двадцять 
мільйонів гривень). Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 339,80857%; за-
гальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих 
акцій, що не брали участі у голосуванні : 57816; 

4. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018 р.

Відомості щодо правочинів : правочини направлені на отримання Това-
риством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, догово-
ри іпотеки та застави) , - вартість кожного правочину не повинна пере-
вищувати суму 60 млн.грн.(Шістдесят мільойнів гривень). Гранична 
сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини не повин-
на перевищувати суму 110 млн.грн. (Сто десять мільйонів гривень). 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) : 311,49119%; загальна кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах : 7263876; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення : 
7206060; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення : 0; кількість голосуючих акцій, що не брали участі у голо-
суванні : 57816; 

5. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018 р.
Відомості щодо правочинів : правочини по забезпеченню виконання 
Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними до-
говорами (договори застави, поруки) , - вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати суму 85 млн.грн.(Вісімдесят п'ять мільойнів 
гривень). Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здійснені такі 
правочини не повинна перевищувати суму 125 млн.грн. (Сто двадцять 
п'ять мільйонів гривень). Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення гранічної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 353,96727%; за-
гальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих 
акцій, що не брали участі у голосуванні : 57816; 

6. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018 р.
Відомості щодо правочинів : правочини по передачі Товариством тре-
тім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори по 
переведенню боргу, про відступлення права вимоги) , - вартість кожно-
го правочину не повинна перевищувати суму 60 млн.грн.(Шістдесят 
мільойнів гривень). Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здій-
снені такі правочини не повинна перевищувати суму 125 млн.грн. (Сто 
двадцять п'ять мільйонів гривень). Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення 
гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 353,96727%; 
загальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих 
акцій, що не брали участі у голосуванні : 57816; 

7. Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів : 27.07.2018 р.
Відомості щодо правочинів : правочини по розпорядженню основними 
фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна 
(відчудження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню 
Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 15 млн.грн.(П'ятнадцять мі-
льойнів гривень). Гранична сукупна вартість, на яку можуть бути здій-
снені такі правочини не повинна перевищувати суму 15 млн.грн. 
(П'ятнадцять мільйонів гривень). Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності : 35314 тис. грн. Співвідношення 
гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 42,47607%; 
загальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах : 7263876; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення : 7206060; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення : 0; кількість голосуючих 
акцій, що не брали участі у голосуванні : 57816; 

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  Янович Л.М.
30.07.2018

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво  
«полтаваХолод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «БеХІвСЬКий СпецІалІЗований 
Кар’Єр»

2. Код за ЄДРПОУ 03443749; 3. Місцезнаходження 11523, Житомир-
ська область, Коростенський район, с. михайлівка

4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bsk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
10.08.2018 р. Головою Правління Приватного акціонерного товариства 

«Бехівський спеціалізований кар’єр» (наказ №90-К від 10.08.2018р.) прий-
нято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади головного бухгалтера Гречанюк Світлану Сергіїв-
ну за рішенням Голови Правління. Посадова особи згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Обіймала дану посаду з 30.07.2018р.; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду головного бухгалтера Альошкіну Ірину Петрів-
ну (паспорт СМ 261536 виданий Білоцерківським РВ ГУ МВС України в Ки-
ївській області від 09.01.2001 р.) за рішенням Голови Правління. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено безстроково. До 
призначення протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: го-
ловного бухгалтера ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління Дідківський М.П. підпис, м. п. 10.08.2018р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
місцезнаходження товариства:
Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана 

Хмельницького, будинок № 122
Шановні акціонери!

18 вересня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 49033, 
м. дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, 
будинок № 122, інженерний корпус е-5, третій поверх, кімната № 17, 
відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (надалі ПРАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» або 
Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 18 вересня 2018 року з 09.30 год. до 09.50 год. за адре-
сою: Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана 
Хмельницького, будинок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, 
кімната № 17.

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, тобто на 24.00 год. 12 вересня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. 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 чинного законодавства або інші документи, які посвідчують 
право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з ви-
могами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голо-
сування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідом-
ленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації 
акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
товариства.

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

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

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

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

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

8. Прийняття рішення щодо визначення основних видів напрямків Това-
риства та зміни видів діяльності.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
проекти рішень з переліку питань 

проекту порядку денного загальних зборів:
1. про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано-
ві, яка надає товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних збо-
рах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній 
установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПО-
ЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ’Я", з якою Товариством укладено до-
говір.
1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчен-
ня загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ 
ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ’Я".
2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів товариства.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних 
зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань по-
рядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних збо-
рів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів То-
вариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та 
імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано про-
позицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не роз-
глядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Това-
риства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстра-
ції, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Від-
битком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосуван-
ня.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноважено-
го представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 
акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного 
або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені біль-
шу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумуля-
тивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання по-
рядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з та-
кого питання порядку денного приймається в разі затвердження ак-
ціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою 
врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами 
рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише 
за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів 
рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВ-
СЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одно-
часно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голо-
сування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із 
запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (про-
позиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має 
право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонова-
них проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення 
(пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшіс-
тю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних збо-
рах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 За-
кону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного 
дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може пе-
ревищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного 
дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черго-
вості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох 
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.

приватне аКцІонерне товариСтво «роЗІвСЬКий елеватор»
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3. розгляд звіту правління товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту правління.
3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів.
3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства в 2017 році затвердити.
4. розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяль-
ності в 2017 році. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
4.2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. розгляд висновків ревізійної комісії товариства про результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комі-
сії.
5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
7. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) товариства за підсумками роботи в 2017 році.
7.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 29 тис. грн., отриманий Товари-
ством у 2017 році.
7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отримано-
го Товариством у 2017 році:
- 29 тис. грн., що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого 
Товариством в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів та 
технічне переобладнання Товариства. 
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами госпо-
дарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачу-
вати.
8. прийняття рішення щодо визначення основних видів напрямків 
товариства та зміни видів діяльності.
8.1. Визначити основним видом діяльності ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВА-
ТОР" Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орен-
дованого нерухомого майна. 
8.2. Включити до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань додатково вид діяльності ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕ-
ВАТОР": Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобо-
вих культур і насіння олійних культур. 
9. попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийнят-
тя даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути 
предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 
рік, а саме: 
- господарських правочинів по передачі Товариством третім особам 
своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення 
боргу, про відступлення права вимоги) - вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (пятьдесят мільйонів гри-
вень 00 копійок); 
- господарських правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним 
продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім 
особам - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 
50 000 000 грн. (пятьдесят мільйонів гривень 00 копійок); 
- господарських правочинів по придбанню Товариством оборотних засо-
бів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, това-
ри, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожно-
го правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (пятьдесят 
мільйонів гривень 00 копійок); 
- господарських правочинів щодо оренди Товариством у третіх осіб 
(отримання Товариством в строкове платне користування) об’єктів 
нерухомого майна - вартість кожного правочину не повинна перевищу-
вати суму 50 000 000 грн. (пятьдесят мільйонів гривень 00 копійок); 
- господарських правочинів щодо оренди у Товариства третіми особами 
(надання Товариством в строкове платне користування третім осо-
бам) об’єктів нерухомого майна - вартість кожного правочину не повин-
на перевищувати суму 55 000 000 грн. (пятьдесят п’ять мільйонів гри-
вень 00 копійок); 
- господарських правочинів по відчуженню Товариством товарів, в т.ч. 
шляхом експорту, третім особам - вартість кожного правочину

не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн. (пятьде-
сят мільйонів гривень 00 копійок); 
- господарських правочинів з надання позики (фінансової допомоги) тре-
тім особам, даруванню третім особам, поруки за третіх осіб, - вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 
50 000 000 грн. (пятьдесят мільйонів гривень 00 копійок); 
- господарських правочинів з отримання позики (фінансової допомоги) 
від третіх осіб та кредитів, - вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн. (пятьдесят мільйонів 
гривень 00 копійок).
9.2. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у 
відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинен-
ня (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після 
підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 
9.3. У період протягом не більш як одного року з дати прийняття даного 
рішення, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження 
згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо 
ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких госпо-
дарських правочинів більше 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства 
за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Адреса власного веб-сайту, 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»: rozovka.pat.ua.

Інформація про кількість акцій:
Станом на 06 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 40 782 396 (сорок мільйонів сім-
сот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних ак-
цій.

Станом на 06 серпня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 34 135 456 (тридцять 
чотири мільйони сто тридцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість) 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 можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17 вересня 2018 
року (включно) у робочі дні з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 18.00 год. 
(обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49033, 
м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, буди-
нок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната №17. Відпові-
дальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Конопатенко Мак-
сим Олегович – Голова Правління ПРАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

18 вересня 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 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

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-
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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, 
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 акці-
онерного 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 будь-який 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 на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який 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 фінансово-господарської діяльності
прат «роЗІвСЬКий елеватор» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 32244 10946
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27648 9015
Запаси 181 -
Сумарна дебіторська заборгованість 3619 1929
Грошові кошти та їх еквіваленти 245 2
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-41745 -14492

Власний капітал -13738 -10760
Зареєстрований (статутний) капітал 10196 1429
Довгострокові зобов'язання і забезпечення -
Поточні зобов'язання і забезпечення 45982 21706
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

29 1286

Середньорічна кількість акцій (шт.) 38572682 5715200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,00075 -

прат «роЗІвСЬКий елеватор»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
приватне аКцІонерне товариСтво 

«УКраЇнСЬКа автомоБІлЬна КорпорацІя»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03121566
3. Місцезнаходження: 01004, Київ, Велика Васильківська, 15/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)206-82-16, (044)206-82-16
5. Електронна поштова адреса: o.yamkina@ukravto.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukravto.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 акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. текст повідомлення 
1).Дата отримання інформації: 08.08.2018;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридич-

ної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: фізична особа Васадзе Таріел Шакрович;

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась:набуття, прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-

чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 95,78%;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-

чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий 
пакет голосуючих акцій): 100%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або най-
менування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, 
якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до лан-
цюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: 
відсутні;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за 
наявності):08.08.2018 року емітентом отримано від ПАТ «Національний 
депозитарій України» інформаційне повідомлення про завершення вико-
нання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцій 
АТ «Українська автомобільна корпорація» акціонерами на вимогу особи, 
яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до 
статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», внаслідок чого 
пакет власника акцій фізичної особи Васадзе Таріела Шакровича збіль-
шився. До зміни розмір пакету становив 6 063 475 шт., після зміни 
6 330 618 шт.

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 Козіс О.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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1. ПРАТ АКВААЛЬЯНС ВІСТА 9
2. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 8
3. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 12
4. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 12
5. ПРАТ КОММУНТРАНС 6
6. ПРАТ КОММУНТРАНС 8
7. ТОВ КУА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ 16
8. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 10
9. ПРАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 9
10. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 4
11. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ» 16
12. ПАТ ПОЛТАВАХОЛОД 11
13. ТОВ ПРАМ 5
14. ТОВ ПРАМ 5
15. ТОВ ПРАМ 6
16. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 4
17. ПРАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 13
18. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА» 7
19. ЧАО СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» 10
20. КС СУПЕРКРЕДИТ 6
21. ПРАТ ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД 9
22. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 15
23. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 10

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 № 18154
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
13.08.2018 р. 

повідомлення про виникнення особливої інформації  
(зміна у складі посадових осіб) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
"Чернiгiвгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03358104
3. Місцезнаходження 14021 м.Чернiгiв Любецька,68
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0462 65-20-06 0462 65-20-06

5. Електронна поштова адреса Liudmyla.cherninska@cngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.stockmarket.gov.ua

7. Вид особливої інформації зміна у складі посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
вiдповiдно до наказу за №803-п/тр 10.08.2018 року звiльнено за 

власним бажанням члена правлiння-директора з капiтального 
будiвництва нагорного Сергiя олександровича. Судимостi не має.
часткою у статутному фондi акцiонерного товариства не володiє.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Ярова Алла Артурiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.10
(дата)

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво по ГаЗопоСтачанню та ГаЗифIКацIЇ «чернIГIвГаЗ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

товариСтво З оБмеЖеною вІдповІдалЬ-
нІСтю «КомпанІя З УправлІння аКтивами 
«ІнвеСтицІйна ГрУпа прометей» (далі -Товариство), 
повідомляє про тимчасове місцезнаходження Товариства, за адресою: 
04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 5 Б, офіс 366, графік роботи 
Товариства з 09:00 до 18:00, термін перебування на тимчасовому місцез-
находженні з 10.08.2018 р. до 21.01.2019 р.

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


