
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 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 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат Управління механізованих робіт 
«Гідроенергобуд» (промислова зона, м.Южноукра-
їнськ, Миколаївська обл., 55000, код за ЄДРПОУ: 
04679796, на зупинення обігу акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, зупинено обіг ак-
цій ПрАТ Управління механізованих робіт «Гідроенер-
гобуд» (код за ЄДРПОУ: 04679796) – розпорядження 
№ 296-др-З від 05 жовтня 2018 року. 

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

«09» жовтня 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 «Точприлад» (вул. Серпо-
ва,  буд. 4, м. Харків, 61166, код за ЄДРПОУ: 05796222) 
на скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Точпри-
лад» у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «точ-
прилад» (код за ЄДРПОУ: 05796222). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску ПрАТ «Точприлад» від 20 серпня 
2010 року №139/20/1/10, видане 06 червня 2017 року 
Східним територіальним управлінням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но  – розпорядження № 261-др-С-а від 08 жовтня 
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 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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-технологічний центр 
«Укрводбезпека» (вул. Південна, буд. 1а, с. Пії, Миро-
нівський р-н., Київська обл., 08811, код за ЄДРПОУ: 
25274537) на скасування реєстрації випуску акцій 
ПрАТ «Науково-технологічний центр «Укрводбезпека» 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій прат «науково-
технологічний центр «Укрводбезпека» (код за 
ЄДРПОУ: 25274537). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску ПрАТ «Науково-технологічний центр «Укрвод-
безпека» від 08 серпня 2011 року №328/10/1/11, ви-
дане Територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київ-
ській області, анульовано – розпорядження 
№ 260-др-С-а від 08 жовтня 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 «АЙРЕС» (вул. Шота Руставелі, 
буд. 18, м. Київ, 01601, код за ЄДРПОУ: 35370627) на 
скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «АЙРЕС» у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій прат «айреС» 
(код за ЄДРПОУ: 35370627). Свідоцтво про реєстра-
цію випуску ПрАТ «АЙРЕС» від 25 березня 2011 року 

№129/10/1/11, видане Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
в м.Києві та Київській області, анульовано – розпо-
рядження № 259-др-С-а від 08 жовтня 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), відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «ВАДЕС КЕПІТАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (вул. Артема, буд. 21, м. Київ, 01042, 
код за ЄДРПОУ: 34531554) на скасування реєстрації 
випуску акцій ПрАТ «ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій прат «вадеС 
КепІтал менедЖмент» (код за ЄДРПОУ: 34531554). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску ПрАТ «ВАДЕС КЕ-
ПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» від 29 березня 2011 року 
№142/10/1/11, видане Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
в м. Києві та Київській області, анульовано – розпо-
рядження № 258-др-С-а від 08 жовтня 2018 року. 

09.10.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«риЖІвСЬКий ГранІтний Кар'Єр»

(код за ЄДРПОУ 03327339, місце знаходження: 39800, Полтавська обл., 
місто Горішні Плавні, вулиця Горького, будинок 151)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, 

які відбудуться 13 листопада 2018 р. о 08:00 годині 
за адресою: 39800, Полтавська обл.,  

місто Горішні Плавні, вулиця Горького, 
будинок 151, в кімнаті для отримання нарядів.

реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 07:30 до 07:45 год. 

проеКт порядКУ денноГо  
(перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання):

1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів. 
3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Прийняття рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (скорочене на-
йменування ТОВ «РГК»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 07 листопада 2018 р., за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

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

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 39800, Полтавська 
обл., місто Горішні Плавні, вулиця Горького, будинок 151, бухгалтерія з по-
неділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер 
Івасенко Надія Леонідівна.

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

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

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

Тел. для довідок: (057) 751-89-20 
акціонер прат «рГК»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«риЖІвСЬКий ГранІтний Кар'Єр»

(код за ЄДРПОУ 03327339, місцезнаходження: 39800, Полтавська обл., 
місто Горішні Плавні, вулиця Горького, будинок 151)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, 

які відбудуться 15 листопада 2018 р. о 08:00 годині 
за адресою: 39800, Полтавська обл.,  

місто Горішні Плавні, вулиця Горького, 
будинок 151, в кімнаті для отримання нарядів.

реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 07:30 до 07:45 год. 

проеКт порядКУ денноГо  
(перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання):

1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів. 
3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Прийняття рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (скорочене на-
йменування ТОВ «РГК»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 09 листопада 2018 р., за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

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

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 39800, Полтавська 
обл., місто Горішні Плавні, вулиця Горького, будинок 151, бухгалтерія з по-
неділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер 
Івасенко Надія Леонідівна.

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

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

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

Тел. для довідок: (057) 751-89-20 
акціонер прат «рГК»

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «фІнанСова 
КомпанІя «аверС №1»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34819265

3. Місцезнаходження 01135, м. Київ,  
вул. Дмитрівська, 61

4. Міжміський код, телефон та факс 044 569 65 15
5. Електронна поштова адреса info@avers1.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет

http://avers1.com/ 

7. Вид особливої інформації Зміна типу акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.10.2018 р. (протокол За-

гальних зборів акціонерів № 3/2018 від 04.10.2018 р.) змінено тип акціонер-
ного товариства ПАТ «ФК «АВЕРС №1» з публічного акціонерного товари-
ства на приватне акціонерне товариство. Дата державної реєстрації змін 
до відомостей, що містяться в ЄДР – 08.10.2018 р. Повне найменування 
акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1». Повне найменування акці-
онерного товариства після зміни - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1». 

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

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

2. Голова правління  о.м. макарчук  08.10.2018 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«фІнанСова КомпанІя «аверС №1»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«риЖІвСЬКий ГранІтний Кар'Єр»

(код за ЄДРПОУ 03327339, місцезнаходження: 39800, Полтавська обл., 
місто Горішні Плавні, вулиця Горького, будинок 151)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, 

які відбудуться 17 листопада 2018 р. о 08:00 годині 
за адресою: 39800, Полтавська обл.,  

місто Горішні Плавні, вулиця Горького, 
будинок 151, в кімнаті для отримання нарядів.

реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 07:30 до 07:45 год.

проеКт порядКУ денноГо  
(перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання):

1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів. 
3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
5. Прийняття рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (скорочене на-
йменування ТОВ «РГК»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах станом на 24 годину 13 листопада 2018 р., за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

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

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 39800, Полтавська 
обл., місто Горішні Плавні, вулиця Горького, будинок 151, бухгалтерія з по-
неділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер 
Івасенко Надія Леонідівна.

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

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

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

Тел. для довідок: (057) 751-89-20 
акціонер прат «рГК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво «КиЇвСЬКий рIЧКовий порт»
2. Код за ЄДРПОУ: 03150071
3. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Верхнiй Вал, 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-425-24-66 044-425-24-66
5. Електронна поштова адреса: krp@krp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

II. текст повідомлення
ПРАТ «КИЇВПОРТ» повiдомляє, що 08.10.2018 року на пiдставi 

iнформацiї, яка мiститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 
02.10.2018 року, отриманому вiд ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну 
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає біль-
шим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме:

- в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-
резидента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СУЧАСНЕ ПАРТ-
НЕРСТВО», iдентифiкацiйний код 39252609, став меншим порогового зна-
чення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості 
голосуючих акцій до відчуження становив 25,243639%. Розмiр частки влас-
ника акцій в загальній кількості голосуючих акцій пiсля відчуження стано-
вить 11,539950%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або 
опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, 
які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпоря-
дження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було 
досягнуто або перетнуто.

- в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-
нерезидента ЛОРДУС IНК. (LORDUS INC.), iдентифiкацiйний код/номер 
1050502, став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки 
власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження стано-
вив 9,373042%. Розмiр частки власника акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій пiсля відчуження становить 0%. У емітента відсутня інформація 
яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету ак-
цій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративни-

ми правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) 
здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку 
порогові значення було досягнуто або перетнуто.

- в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-
нерезидента АСТОРIУС КЕПIТАЛ КОРП. (ASTORIUS CAPITAL CORP.), 
iдентифiкацiйний код/номер 1050503, став меншим порогового значення па-
кета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих 
акцій до відчуження становив 8,150534%. Розмiр частки власника акцій в 
загальній кількості голосуючих акцій пiсля відчуження становить 0%. У емі-
тента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбу-
лось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга 
володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також ін-
формація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

- в наслідок набуття, розмір частки власника юридичної особи-
нерезидента CLIMARDON HOLDING LTD (КЛIМАРДОН ХОЛДIНГ ЛТД), 
iдентифiкацiйний код/номер HE 284698, став більшим порогового значення 
пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих 
акцій до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцій в загальній 
кількості голосуючих акцій пiсля набуття становить 21,854222%. У емітента 
відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось 
набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володін-
ня корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, 
що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформа-
ція про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

- в наслідок набуття, розмір частки власника юридичної особи-
нерезидента FOLOUX CONSULTING LIMITED, iдентифiкацiйний код/номер 
HE172484, став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки 
власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 
0%. Розмiр частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій 
пiсля набуття становить 9,373042%. У емітента відсутня інформація яким 
чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відо-
мості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) 
розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові зна-
чення було досягнуто або перетнуто.

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 Лошак Костянтин Анатолійович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.10.2018р.

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

повідомлення про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «видавництво «вІлЬна 
УКраЇна» Корпоративне пІдприЄмСтво даК 
«УКр видавполІГрафІя»

КОД ЄДРПОУ емітента: 05905697.
Місцезнаходження емітента:м. м. Львів, вул. Володимира Великого, 2.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322389522.
Електронна поштова адреса емітента: vilnaukraina@dokaplus.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтеренет:vilnaukraina.infotms.net.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
04 жовтня 2018 р. відповідно до Рішення єдиного акціонера, у складі 

посадових осіб ПрАТ «Видавництво «Вільна Україна» Корпоративне під-
приємство ДАК «Укрвидавполіграфія» стались наступні зміни:

Звільнено: голова правлiння Захаров С.Ю., володіє 0% статутного 
капіталу емітента, посадову особу звiльнено на пiдставi Протоколу засі-
дання правління №04/10/2018-1 вiд 04.10.2018р.

призначено: голова правлiння Захаров О.Ю. , володіє 0% статутного 
капіталу емітента, посадову особу призначено на пiдставi Протоколу за-
сідання правління №04/10/2018-1 вiд 04.10.2018р.Обрано строком на 
5 років.

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не мають.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації.

Повне найменування емітента: 
приватне аКцІонерне товариСтво 

«лЬвІвСЬКа КниЖКова фаБриКа «атлаС» 
Корпоративне пІдприЄмСтво даК 

«УКрвидавполІГрафІя»
КОД ЄДРПОУ емітента:02470141.
Місцезнаходження емітента: м. Львів, вул. Зелена,20.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322756138.
Електронна поштова адреса емітента:atlas@dokaplus.com.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
04.10. 2018 р. відповідно до Рішення загальних зборів акціонера ста-

лись наступні зміни:
Звільнено: голова правління Захаров О.Ю., володіє 0% статутного 

капіталу емітента, посадову особу звiльнено на пiдставi Рiшення загаль-
них зборiв акцiонера, Протокол №04/10/2018-2 вiд 04.10.2018р.

призначено: голова правління Захаров С.Ю., володіє 0% статутного 
капіталу емітента, посадову особу призначено на пiдставi Рiшення загаль-
них зборiв акцiонера, Протокол №04/10/2018-2 вiд 04.10.2018р. Обрано 
строком на 5 років.

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не мають.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЄвропейСЬКе тУриСтиЧне  

СтрахУвання» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента приватне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 Київ Спаська,5 оф.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07, 044 

220-00-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@erv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.erv.ua
1.8. Вид особливої інформації: про зміну акціонерів, яким належать 

голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

2. текст повідомлення 
№ 
з/п

Дата 
отримання 
інформації 

від Централь-
ного 

депозитарію 
цінних 

паперів або 
акціонера

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
фізичної 

особи або 
наймену-

вання 
юридичної 

особи 
власника 

(власників) 
акцій

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи - резидента 
або код/номер з 
торговельного, 
банківського чи 

судового реєстру, 
реєстраційного 

посвідчення 
місцевого органу 
влади іноземної 

держави про 
реєстрацію 

юридичної особи 
- нерезидента)

Розмір 
частки 

акціоне-
ра до 

зміни (у 
відсо-

тках до 
статут-

ного 
капіталу)

Розмір 
частки 

акціонера 
після 

зміни (у 
відсотках 

до 
статутно-

го 
капіталу)

1 2 3 4 5 6
04.10.2018 Акцiонерне 

товариство 
"Євроiнс 
Iншуранс 

Груп"

175394058 9.999989 99.99998

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Європейське туристичне страхуван-
ня» на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 
02.10.18р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» 04.10.18р., повiдомляє про 
збiльшення (шляхом прямого набуття) розмiру пакету акцiй акцiонера – 
юридичної особи 947 299 простих iменних акцiй (9,999989 %) до 
9 472 998 простих iменних акцiй, що становить 99,99998 % до статутно-
го капiталу емiтента.

3. підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

Голова правління  Бойчин мирослав михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)  М. П. 08.10.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКроптБаКалІя»

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

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне 
товариство «Укроптбакалія»

1.2.Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, м. Чернігів,  

вул. Любецька, 189
1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

Телефон/факс:  
(04622)5-82-70, (04622) 5-82-44

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

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

1.7.Електорнна поштова адреса емітента bakaleya@emitent.net.ua 
1.8. Дата вчинення дії 8 жовтня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

2.текст повідомлення: 
2.1.Згідно наказу № 081018/01 Голови правління приватного 

акціонерного товариства «Укроптбакалія» від 8 жовтня 2018 р. 
ЗвІлЬнено:

Головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Укропт-
бакалія» Хлєбан Людмила Миколаївна (Паспорт серії СК № 534540, ви-
даний Славутицьким МВГУ МВС України в Київській обл.05.05.1997р.).

Підстава такого рішення: заява Хлєбан Л. М. про звільнення з посади 
головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Укроптбака-
лія» за угодою сторін з 8 жовтня 2018 р. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Наказ 
№ 081018/01 Голови Правління Товариства від 8 жовтня 2018 р.

Особа акціями Товариства не володіє. 
Особа перебувала на даній посаді з 2 червня 2011 р. – всього 7 (сім) ро-

ків 4 (чотири) місяці 8 (вісім) днів.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.1.Згідно наказу № 081018/02 Голови правління приватного акціо-

нерного товариства «Укроптбакалія» від 8 жовтня 2018 р. приЗнаЧено:
Головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Укропт-

бакалія» Легейда Олена Леонідівна (Паспорт серії НМ № 528139, вида-
ний Деснянським РВ у м. Чернігові 13 вересня 2016 р.). 

Підстава такого рішення: заява Легейда О. Л. про призначення на по-
саду головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Укр-
оптбакалія» 9 жовтня 2018 р. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: Наказ 
№ 081018/02 Голови Правління Товариства від 8 жовтня 2018 р.

Особа акціями Товариства не володіє. 
Термін, на який призначено особу на посаду головного бухгалтера То-

вариства: необмежений. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: голо-

вний бухгалтер ПрАТ «Ритм», головний бухгалтер ПрАТ «Етнопродукт». 
3. підпис. 

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

Голова правління прат «Укроптбакалія» 
_______________ Стахов Юрій вячеславович

/ підпис МП /

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента приватне акціонерне товариство 
«Європейське туристичне страхування» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента приватне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 Київ Спаська,5 оф.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07, 044 220-00-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@erv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.erv.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. текст повідомлення 

Рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європей-
ське туристичне страхування» (протокол №1803 від 08.10.2018 року):

У зв’язку зі зміною складу акціонерів Припинено повноваження:
Голови наглядової ради Крайчека Володимира (Krajicek Vladimir), паспорт 

серія 39939883 від 01.04.2011. Обґрунтування змiн у персональному складi по-
садових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
Товариства. Особа акцiями Товариства не володiє. З моменту останнього об-
рання Особа перебувала на данiй посадi 5 (п’ять) мiсяцiв 20 (двадцять) днiв. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не має.

Члена наглядової ради Дворака Лібора (Dvorak Libor), паспорт серія 
41599105 від 28.08.2013. Обґрунтування змiн у персональному складi поса-
дових осiб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Особа акцiями Товариства не володiє. З моменту 
останнього обрання Особа перебувала на данiй посадi 5 (п’ять) мiсяцiв 
20 (двадцять) днiв. Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Члена наглядової ради Тіммер Улріке (Timmer Ulrike), паспорт серія 
U2912220 від 22.03.2018.

приватне аКцІонерне товариСтво «ЄвропейСЬКе тУриСтиЧне СтрахУвання»
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Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства. Особа 
акцiями Товариства не володiє. З моменту останнього обрання Особа пере-
бувала на данiй посадi 5 (п’ять) мiсяцiв 20 (двадцять) днiв. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має.

Члена наглядової ради Румяни Гешевої Бетової (Rumyana Gesheva 
Betova), паспорт серія 383861202 від 09.03.2016 р. Обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими 
загальними зборами акцiонерiв Товариства. Особа акцiями Товариства не 
володiє. З моменту останнього обрання Особа перебувала на данiй посадi 
4 (чотири) мiсяцiв 12 (дванадцять) днiв. Непогашеної судимостi за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової 
діяльності, не має.

У зв’язку з відкликанням з посади Припинено повноваження:
ревізора Ейхарта Артема (Eikhart Artsiom), паспорт серія AB2911042 від 

30.12.2014. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства. Особа акцiями Товариства не володiє. З моменту останнього обрання 
Особа перебувала на данiй посадi 5 (п’ять) мiсяцiв 20 (двадцять) днiв. Не-
погашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не має.

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Членів Наглядової 
ради обрано:

Членом наглядової ради Маркова Георгі Іванова (Markov Georgi 
Ivanov), паспорт серія 647141561 від 03.07.2017. Призначений на посаду 
строком на 1 рік. Представник акціонера АТ «Євроінс Іншуранс груп». .Роз-
мір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В перiод з лютого 2018 року 
по жовтень 2018 рiк обiймав посаду Заступника Голови Правлiння АТ «Єв-
роінс Іншуранс Груп», Софія (Болгарія). Непогашеної судимостi за злочини, 

вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової 
діяльності, не має. 

Членом наглядової ради Ніколова Янко Георгієва (Yanko Nikolov 
Georgiev), паспорт серія 382973402 від 13.10.2014. Призначений на посаду 
строком на 1 рік. Акціонер. Розмір пакета акцій – 1 акція, що становить 
0,00001% в статутному капіталі емітента. В перiод з 2016 по 2018 рiк обiймав 
посаду Керівника страхового ринку поза ЄС а АТ «Євроінс іншуранс Груп», 
Софія, та Заступника Голови Правління в ПАТ «Страхова компанія «Євроінс 
Україна». Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Членом наглядової ради Бетову Румяну Гешеву (Betova Rumyana 
Gesheva), паспорт серія 383861202 від 09.03.2016 р. Призначена на посаду 
строком на 1 рік. Представник акціонера АТ «Євроінс Іншуранс груп».

Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В перiод з 2014 по 
2018 рiк обiймала посаду Виконавчого директора у Euroisn Plc, Софія (Бол-
гарія). Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та 
злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. 

В зв’язку з відкликанням з посади Ревізора Артема Ейхарта обрано:
ревізором Братосін Рамону (Ramona Bratosin), паспорт серія 052976614 

від 20.05.2015. Призначений на посаду строком на 5 років . Розмір пакета ак-
цій – акціями емітента не володіє. В перiод з 2014 по 2018 рiк обіймала посаду 
Фінансового директора у Компанії «Євроін Румунія Asigurare-Reasigurare SA», 
Бухарест. Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та 
злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

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

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

Голова Правління  Бойчин Мирослав Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)  М. П. 08.10.2018(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"ЗапорIЖтранСформатор"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(061)270-39-00 (061)270-30-83

5. Електронна поштова 
адреса

irina.shapovalova@ztr.com.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

www.ztr.com.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочи-
нів

II. текст повідомлення
04.10.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-

ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до генеральної кредитної угоди, вартiсть правочину: 387985 тис. 
грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi май-
на, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 8.36%. 
Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту 
ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочи-
ни чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх пред-
метом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у 
засiданнi - 4, що проголосували «за» прийняття рiшення - 4, «проти» - 0. 

04.10.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до генеральної кредитної угоди, вартiсть правочину: 
385807 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової 

звiтностi за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 
8.32%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 стату-
ту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, право-
чини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх пред-
метом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у 
засiданнi - 4, що проголосували «за» прийняття рiшення - 4, «проти» - 0. 

04.10.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до iпотечного договору. Вартiсть правочину: 90511 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 1.95%, але згiдно 
з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру 
правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого май-
на. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у 
засiданнi - 4, що проголосували «за» прийняття рiшення - 4, «проти» - 0. 

04.10.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до договору застави. Вартiсть правочину: 118309 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 2,6%, але згiдно з 
положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, 
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть 
голосiв, що приймали участь у засiданнi - 4, що проголосували «за» при-
йняття рiшення - 4, «проти» - 0. 

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

08.10.2018
(дата)

Наказом В.о. Голови правлiння пат «КриворIЖндпI-
рУдмаШ» №57к, к вiд 08.10.2018 р. прийнято рiшення про призна-
чення Авакян Вартуш Левонiвни головним бухгалтером 
ПАТ «КРИВОРIЖНДПIРУДМАШ» з 09 жовтня 2018 р. З 06.12.2007 р. до 
призначення на посаду головного бухгалтера Авакян В.Л. обiймала поса-
ду головного бухгалтера КЖП №8. Їй не належать акцiї товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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прат «днІпрометиЗ»
повІдомлення 

про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ  
емІтента

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

Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«дніпрометиз»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393145
Місцезнаходження: 49000, дніпропетровська обл., м. дніпро, 

пр. Слобожанський, 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-26-19, 376-25-25,  

376-26-26 (факс)
Електронна поштова адреса: yanagolovan2017@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІIІ По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення
2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів
№
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за дани-

ми останньої 
річної фінансової 

звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

 (у відсотках)
1 08.10.2018 173829 714885 24,31566

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Дніпрометиз» (надалі також – «То-
вариство») від 08.10.2018 було схвалено (надано згоду на вчинення) укла-
дені Товариством у вересні 2018 року і вже реалізовані договори купівлі-
продажу природного газу з ТОВ «ТАС Енергія Країни» № ТАС-ЕК-114-09/2018 
від 26.09.2018 (в сумі 10561400 грн. без ПДВ), № ТАС-ЕК-113-09/2018 від 
25.09.2018 (в сумі 57910600 грн. без ПДВ), № ТАС-ЕК-116-09/2018 від 
26.09.2018 (в сумі 105357000 грн. без ПДВ), які в сукупності становлять 
значний правочин, загальна сума правочинів – 173 829 000 грн. без ПДВ, 
що складає 24,3156591619 % вартості активів за даними річної фінансо-
вої звітності Товариства за 2017 рік. Загальна кількість голосів – 3 шт., 
кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення – 2 шт., кіль-
кість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 шт.

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

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

Генеральний директор  О.С. Якушев
ПрАТ «Дніпрометиз»  09 жовтня 2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКроБ’Єднання «еКСпреС»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРОБ'ЄДНАННЯ «ЕКСПРЕС». 2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи: 05381969. 3. Місцезнаходження: 01025 м. Київ ДЕСЯТИН-
НА, 13. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0442781818. 5. Електронна 
поштова адреса: express@emitents.in.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: express.emitents.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна типу акці-
онерного товариства

II. текст повідомлення 
03.10.2018 Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про змі-

ну типу товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відо-
мостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 08.10.2018. Повне на-
йменування акціонерного товариства до зміни: Закрите акціонерне 
товариство «Укроб'єднання «Експрес». Повне найменування акціонерно-
го товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство «Укроб'єднання 
«Експрес».

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 Ковальчук М. М.

пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво по 

ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ 
«КиЇвоБлГаЗ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації «Київоблгаз». 

2. Код за ЄДРПОУ 20578072
3. Місцезнаходження 08150 Київська обл., м. Боярка, Шевченка, 178
4. Міжміський код, телефон та факс 04598-3-52-52 0-44-205-53-66
5. Електронна поштова адреса maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kv.104.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішенням Наглядової ради, протокол № 08/10-2018 від 08.10.2018р. 
Обрано членом Правління Товариства, Писанка Руслана Володимирови-
ча. Рішення прийнято на підставі результатів голосування з п.1 порядку 
денного засідання Наглядової ради «Про обрання члена Правління Това-
риства.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Голова правління Дронов Д.С.

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«СоКирянСЬКий 
райаГропоСтаЧСервІС»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Сокирянський райагропостачсервіс»; 

2. Код за ЄДРПОУ: 00908923; 
3. Місцезнаходження: 60200, Чернівецька обл., м.Сокиряни, вул. За-

лізнична, буд.11 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (03739) 2-13-71, 2-19-32; 
5. Електронна поштова адреса: sokyr_raps@bukzberigach.cv.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-
sokirianskii-raiagropostachserv-s; 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства.

II. текст повідомлення
1. Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Сокирянський райагропостачсервiс» вiд 21.09.2018р. (протокол №1) при-
йнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на 
приватне. У зв'язку зi змiною типу товариство перейменовано з Публiчного 
акцiонерного товариства «Сокирянський райагропостачсервiс» на При-
ватне акцiонерне товариство «Сокирянський райагропостачсервiс». Дер-
жавну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв 
та громадських формувань проведено 09.10.2018р.

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

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

2. Директор Чорний Віктор Васильович 09.10.2018р.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«СентравІС продаКШн ЮКрейн»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 

власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 

Код за ЄдрпоУ: 30926946 
місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Ніко-

поль, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-01-00 
електронна поштова адреса: lberezina@centravis.com.ua 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://centravis.com/products-
services/certificates/ 

вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. текст повідомлення

08.10.2018 року, на підставі рішення акціонера, у складі посадових осіб 
емітента відбулися наступні зміни:

1. Відкликано (звільнено): Жуйков Денис Миколайович, паспорт СН № 011042 
виданий 20.06.1995 року Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, член Ради 
Директорів ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», перебував на посаді з 
14.03.2016 року до 08.10.2018 року, частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітен-
та  – 0 грн., підставою відкликання (звільнення) є рішення акціонера від 08.10.2018 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2. Відкликано (звільнено): Грабар Олександр Миколайович, паспорт 

№ 002284688 виданий 07.09.2018 року, орган, що видав 8029; член Ради Дирек-
торів ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», перебував на посаді з 
01.10.2015 року до 08.10.2018 року, частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітен-
та – 0 грн., підставою відкликання (звільнення) є рішення акціонера від 08.10.2018 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Обрано: Красюк Андрій Володимирович, паспорт АК № 660041 вида-
ний 27.12.1999 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській обл., член Ради Директорів ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», 
обрано на термін 3 (три) роки до 08.10.2021 року, протягом останніх п’яти 
років обіймав посади: начальник технічного відділу, заступник директора 
холодного виробництва, начальник дільниці обробки труб (заступник дирек-
тора холодного виробництва); частка, якою володіє в статутному капіталі 
емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емі-
тента – 0  грн., підставою обрання є рішення акціонера від 08.10.2018 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Обрано: Грабар Олександр Миколайович, паспорт № 002284688 ви-
даний 07.09.2018 року, орган, що видав 8029; член Ради Директорів 
ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», обрано на термін 3 (три) роки 
до 08.10.2021 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: директор 
фінансовий; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, роз-
мір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., під-
ставою обрання є рішення акціонера від 08.10.2018 року, непогашеної су-
димості 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 із 
законодавством.

Генеральний директор  атанасов Юрій васильович.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРОБ’ЄДНАННЯ «ЕКСПРЕС». 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05381969. 
3. Місцезнаходження: 01025 м. Київ ДЕСЯТИННА, 13. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442781818. 
5. Електронна поштова адреса: express@emitents.in.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: express.emitents.in.ua. 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень Генерального директора Коваль-

чука Миколи Миколайовича прийнято загальними зборами акціонерів 
03.10.2018 р. у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посаді: 13 років. Рішення про обрання Гене-
рального директора Ковальчука Миколи Миколайовича прийнято загальни-
ми зборами акціонерів 03.10.2018 р. у зв’язку з необхідністю продовження 
терміну повноважень керівника. Строк, на який обрано особу: безстроково. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ФОП Поса-
дова особа володiє часткою в статутному капіталі емiтента 37%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 772,19 грн. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 77219 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає та не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

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  Ковальчук М. М.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«УКроБ’Єднання «еКСпреС»

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 
«ГІдроСила мЗтГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00235814.
3. Місцезнаходження: вул. Індустріальна, 59, м. Мелітополь, Запорізька 

область, 72316
4. Міжміський код, телефон та факс: (0619) 42-21-09, 44-08-70; 
(0619) 42-21-09
5. Електронна поштова адреса: tivanova@mztg.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hydrosilamztg.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення №2826: зміна 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення:
Згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товари-

ства «Гідросила МЗТГ» від 08.10.2018 року (Протокол №143) фінансового 
директора Глущенко Світлану Петрівну призначено членом Правління Пу-

блічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ». Часткою в статутно-
му капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу: на 
невизначений термін. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: з 11.04.2011 року по теперішній час Публічне акціонерне това-
риство «Гідросила МЗТГ» - заступник головного бухгалтера центральної 
бухгалтерії ; з 12.07.2018 року - фінансовий директор.

Згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товари-
ства «Гідросила МЗТГ» від 08.10.2018 року (Протокол №143) директора з 
виробництва Шенцова Євгена Валентиновича призначено членом Прав-
ління Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ». Часткою в 
статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено 
особу: на невизначений термін. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: з 28.01.2013 року по теперішній час Публічне акці-
онерне товариство «Гідросила МЗТГ» - заступник директора з виробни-
цтва; з 11.08.2014 року технічний директор; з 13.06.2016 року в.о. директора 
з виробництва; з 07.09.2016 року - директор з виробництва.

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

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

2. Голова Правління – Генеральний директор ПАТ «Гідросила МЗТГ» 
І.Я. Сидорчук. 08.10.2018 року.

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Ме-
талургтрансремонт"

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

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 05.10.2018р припинено
повноваження на посадi Голови наглядової ради ПАТ "Металургтрансре-
монт" Смоленської Рiмми Львiвни, вона володiє 9,09% у статутному капiта-
лi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не має.На посадi Голови наглядової ради перебувала з 20.04.2018р.           

члена наглядової ради ПАТ "Металургтрансремонт" Берзона Льва Шль-
омовича, вiн володiє 2,29% у статутному капiталi товариства.Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.На посадi члена наг-
лядової ради перебував з 20.04.2018р.

члена наглядової ради ПАТ "Металургтрансремонт" Шевчук Анжелiки
Юрiївни, вона володiє 6,59% у статутному капiталi товариства.Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.На посадi члена
наглядової ради перебував з 20.04.2018р.

члена наглядової ради ПАТ "Металургтрансремонт" Мiнчука Вячеслава
Петровича, вiн володiє 7,165% у статутному капiталi товариства.Непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.На посадi чле-
на наглядової ради перебував з 20.04.2018р.

члена наглядової ради ПАТ "Металургтрансремонт" Куленкової Свiтла-
ни Сергiївни, вона володiє 1,21% у статутному капiталi товариства.Непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.На посадi чле-
на наглядової ради перебувала з 20.04.2018р.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 05.10.2018р обрано чле-
ном наглядової ради  ПрАТ "Металургтрансремонт" Смоленськуї Рiмму Ль-
вiвну на строк 3 роки. Рiшенням наглядової ради обрано її Головою нагля-
дової ради(протокол ?130 вiд 05.10.2018р) Вона володiє 9,09% у статутно-
му капiталi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.Останнi 5 рокiв працювала Головою наглядової ради ПАТ
"Металургтрансремонт".

обрано членом наглядової ради ПрАТ "Металургтрансремонт" Берзона
Льва Шльомовича на строк 3 роки.Вiн володiє 2,29% у статутному капiталi
товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має.Останнi 5 рокiв працював консультантом з економiчних i виробничих
питань ПАТ "Металургтрансремонт". 

обрано членом наглядової ради ПрАТ "Металургтрансремонт" Шевчук
Анжелiку Юрiївну на строк 3 роки. Вона володiє 6,59% у статутному капiта-
лi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не має.Останнi 5 рокiв працювалаголовним бухгалтером ПАТ "Металург-
трансремонт".

обрано членом наглядової ради ПрАТ "Металургтрансремонт" Мiнчука
Вячеслава Петровича на строк 3 роки. Вiн володiє 7,165% у статутному ка-
пiталi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має.Останнi 5 рокiв працював Головою правлiння i членом нагля-
дової ради ПАТ Металургтрансремонт".

обрано членом наглядової ради ПрАТ "Металургтрансремонт" Куленкову
Свiтлану Сергiївну на строк 3 роки. Вона володiє 1,21% у статутному капi-
талi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.Останнi 5 рокiв працювала товарознавцем на ВП "Промтепло-
воз" ПАТ "Металургтрансремонт". 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 05.10.2018р припинено
повноваження Голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Металургтрансре-
монт"Ємельянової Галини Iванiвни.Вона не володiє у статутному капiталi
товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має.На посадi Голови ревiзiйної комiсiї перебувала з 07.04.2017р.

припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Металургтран-
сремонт" Лисенко Iрини Анатолiївни Вона володiє 0,3% у статутному капi-
талi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. На посадi члена ревiзiйної комiсiї перебувала з 07.04.2017р.

припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Металургтран-
сремонт" Соколовой Валентини Олександрiвни. Вона володiє 0,14% у ста-
тутному капiталi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та по-
садовi злочини не має.На посадi члена ревiзiйної комiсiї перебувала з
07.04.2017р.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 05.10.2018р обрано чле-
ном ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Металургтрансремонт" Ємельянову Галину
Iванiвну. Вона не володiє у статутному капiталi товариства.Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi 5 рокiв пра-

цювала заступником головного бухгалтера ВП ДЗРТ "Промтепловоз"ПАТ
"Металургтрансремонт".

обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Металургтрансремонт" Лисенко
Iрину Анатолiївну. Вона володiє 0,3% у статутному капiталi товариства.Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi 5
рокiв працювала головним бухгалтером ВП "Промагрегат"ПАТ "Металург-
трансремонт".

обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Металургтрансремонт" Соколову
Валентину Олександрiвну Вона володiє 0,14% у статутному капiталi това-
риства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має.Останнi 5 рокiв працювала заступником головного бухгалтера ВП
"Промдизель""ПАТ "Металургтрансремонт".

Рiшенням наглядової ради (протокол №130 вiд 05.10.2018р) припинено
повноваження на посадi Голови правлiння ПАТ "Металургтрансремонт"
Крутiя Юрiя Iвановича, вiн не володiє часткою у статутному капiталi това-
риства.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має.На посадi Голови правлiння перебував з 06.02.2018р.

припинено повноваження на посадi члена правлiння ПАТ "Металург-
трансремонт" Баранцовой Нiни Миколаївни, вона володiє 4,92% у статут-
ному капiталi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та поса-
довi злочини не має.На посадi члена правлiння перебувала з 11.04.2017 р, 

припинено повноваження на посадi члена правлiння ПАТ "Металург-
трансремонт" Настиченко Юрiя Вiкторовича, вiн не володiє часткою у ста-
тутному капiталi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та по-
садовi злочини не має.На посадi члена правлiння  перебував з
11.04.2017р.

припинено повноваження на посадi члена правлiння ПАТ "Металург-
трансремонт" Харченко Олександра Анатолiйовича, вiн не володiє час-
ткою у статутному капiталi товариства.Непогашених судимостей за корис-
ливi та посадовi злочини не має.На посадi члена правлiння перебував з
06.02.2018 р.

припинено повноваження на посадi члена правлiння ПАТ "Металург-
трансремонт" Седунової Олени Миколаївни, вона не володiє часткою у
статутному капiталi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.На посадi члена правлiння  перебувала з
20.04.2018 р.

припинено повноваження на посадi члена правлiння ПАТ "Металург-
трансремонт" Погорелого Сергiя Сергiйовича, вiн не володiє часткою у ста-
тутному капiталi товариства.Непогашених судимостей за корисливi та по-
садовi злочини не має.На посадi члена правлiння перебував з 06.02.2018
р.

припинено повноваження на посадi члена правлiння ПАТ "Металург-
трансремонт" Нiкiтiна Вячеслава Миколайовича, вiн не володiє часткою у
статутному капiталi товариства. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.На посадi члена правлiння перебував з
11.04.2017 р.

Рiшенням наглядової ради (протокол №130 вiд 05.10.2018р) обрано Го-
ловою правлiння

ПрАТ "Металургтрансремонт" Крутiя Юрiя Iвановича на 3 роки, вiн не во-
лодiє часткою у статутному капiталi товариства.Останнi 5 рокiв працював
комерцiйним директором ПАТ "Металургтрансремонт"Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має.

обрано членом правлiння ПрАТ "Металургтрансремонт" Баранцову Нiну
Миколаївну на 3 роки, вона володiє 4,92% у статутному капiталi товарис-
тва.Останнi 5 рокiв працювала директором з економiкi та фiнансiв ПАТ
"Металургтрансремонт"Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.

обрано членом правлiння ПрАТ "Металургтрансремонт" Настиченко
Юрiя Вiкторовича на 3 роки, вiн не володiє часткою у статутному капiталi
товариства.Останнi 5 рокiв працював заст. директора по маркетингу ВП
ДЗРТ "Промтепловоз" ПАТ "Металургтрансремонт" Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням наглядової ради (протокол ?130 вiд 05.10.2018р) обрано чле-
ном правлiння

ПрАТ "Металургтрансремонт" Харченко Олександра Анатолійовича на 3
роки, вiн не володiє часткою у статутному капiталi товариства.Останнi 5
рокiв працював головним iнженером ТОВ НВО "Днiпроспецмаш" та началь-
ником вiддiлу технiчного контролю ПАТ "Металургтрансремонт". Непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

обрано членом правлiння ПрАТ "Металургтрансремонт" Седунову Оле-
ну Миколаївну на 3 роки, вона не володiє часткою у статутному капiталi то-
вариства.Останнi 5 рокiв працювала головним iнженером i директором ВП
"Промагрегат" ПАТ "Металургтрансремонт" Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.

обрано членом правлiння ПрАТ "Металургтрансремонт" Погорелова
Сергiя Сергiйовича на 3 роки, вiн не володiє часткою у статутному капiта-
лi товариства.Останнi 5 рокiв працювавзаст. начальника залiзничного цеху
ПАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" та головним iнженером i директором ВП
"Промдизель" ПАТ "Металургтрансремонт" Непогашених судимостей за

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ"
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корисливi та посадовi злочини не має.
обрано членом правлiння ПрАТ "Металургтрансремонт" Нагiрного Юрiя

Ярославовича на 3 роки, вiн не володiє часткою у статутному капiталi то-
вариства.Останнi 5 рокiв працював начальником тепловозоремонтного це-
ху та директором по виробництву ПАТ "Металургтрансремонт" Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Крутiй Юрiй Iванович 09.10.2018 р.

тов «рейтинГове аГентСтво  
«Стандарт-рейтинГ» (УКраЇна) 

присвоєні або поновлені рейтингові оцінки  
за період 01.09.2018–30.09.2018 року  

(www.standard-rating.com)
№
п/п

Назва компанії / банку Код 
ЄДРПОУ

Вид 
рейтингу

Рейтингова дія Рівень рейтингу Прогноз Дата рейтингової 
дії

1 ПрАТ СК «Альфа Страхування» 30968986 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 04.09.2018
2 ПрАТ "Страхове товариство «Стройполіс" 25401697 РФСС Поновленння uaA Стабільний 07.09.2018
3 ПрАТ СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» 31113488 РФСС Поновленння uaAA Стабільний 07.09.2018
4 АТ СК «Провідна» 23510137 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 11.09.2018
5 ПрАТ СК «Еталон-Поліс» 31512057 РФСС Поновленння uaBBB+ Стабільний 11.09.2018
6 ПрАТ «Перша» 31681672 РФСС Поновленння uaAА Стабільний 25.09.2018
7 ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 24175269 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 25.09.2018
8 ТзДВ СК «СПЕЙР» 39213513 РФСС Поновленння uaA+ Стабільний 26.09.2018

повідомлення  
про виникнення особливої інформації

(Інформації про зміну складу посадових осіб емітента)
І. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН»
2. Код за ЄДР 00486801. 
3. Місцезнаходження: 75830, Херсонська область, Каланчацький район, 

село Преображенка, вулиця Шевченко, будинок 6. 
Міжміський телефон 05530 37079, факс 37043. 
Електрона поштова адреса: apo.chaban@gmail. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет chaban.pat.ua. 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб.

ІІ. текст повідомлення:
1. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства (про-

токол №24 від 09 жовтня 2018 року) припинити повноваження членів прав-
ління: Дзяткевич В.А. – голова правління, Лужна Л.В., Постриган Н.Л., Ка-

зарян Е.С., Плотніков О.С. – члени правління. Обрати новий склад членів 
правління: Дзяткевич В.А. – голова правління, Лужна Л.В., Тітов В.Г. – чле-
ни правління.

2. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства (про-
токол №24 від 09 жовтня 2018 року) припинити повноваження членів реві-
зійної комісії: Колупаєва Л.Т. – голова ревізійної комісії, Журбенко Л.І., Ям-
ковий Є.В. – члени ревізійної комісії. Обрати новий склад ревізійної комісії: 
Степаненко А.В. – голова ревізійної комісії, Ямковий Є.В., Плотніков О.С.  – 
члени ревізійної комісії.

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

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

2. Найменування посади
Голова правління  Дзяткевич Віктор Анатолійович

09.10.2018 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Червоний ЧаБан»
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корисливi та посадовi злочини не має.
обрано членом правлiння ПрАТ "Металургтрансремонт" Нагiрного Юрiя

Ярославовича на 3 роки, вiн не володiє часткою у статутному капiталi то-
вариства.Останнi 5 рокiв працював начальником тепловозоремонтного це-
ху та директором по виробництву ПАТ "Металургтрансремонт" Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Крутiй Юрiй Iванович 09.10.2018 р.

повідомлення по проведення позачергових загальних зборів  
прат «нові технології».

(код ЄДРПОУ 31088991, місцезнаходження:  
вул. Маланюка (колишня С.Сагайдака) 101)

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі То-

вариство) повідомляє, що 25 жовтня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за 
адресою: м. Київ, вул. маланюка (колишня С. Сагайдака) 101, кімната 
201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. По-
зачергові збори акціонерів Товариства скликаються на підставі п. 5 ст. 47 
Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього вимагають ін-
тереси Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 25 жовтня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 
11 години 55 хвилин за вказаною адресою.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто 
станом на 24 годину 22 жовтня 2018 року.

порядоК денних поЗаЧерГових ЗаГалЬних ЗБорІв 
аКцІонерІв та проеКти рІШенЬ 

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Новіка Миколи Олек-
сандровича та Саміляк Олени Іванівни. Визначити, що повноваження лі-
чильної комісії припиняються з моменту закриття цих загальних зборів.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів пред-
ставника за нотаріальним дорученням Алмоммедової Ю.В. Корнійчука А.Г., 
а секретарем Луненка С.В.

3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок денний позачергових 
загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ»:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».

4. Про затвердження оцінювача незалежної оцінки ринкової вартості 
корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), затвер-
дження умов договору на проведення вказаного незалежного оцінювання 
та умов оплати.

5. Про затвердження незалежної оцінки ринкової вартості корпора-
тивних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НО-
ВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368).

5. Про вчинення значного та із заінтересованістю правочину, а саме 
відчуження шляхом продажу, корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» 
(код ЄДРПОУ 41978368) за ринковою вартістю визначеною незалежним 
оцінюванням Панасовському Валерію В'ячеславовичу, затвердження умов 
договору купівлі-продажу корпоративних прав та умов оплати.

6. Про уповноваження директора ПрАТ «Нові Технології» Луненка С.В. 
з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні до-
кументи для виконання рішень, прийнятих в п.п. 4-5 порядку денного, в 
тому числі але не обмежуючись: договір купівлі продажу корпоративних 
прав, акт прийому передачі корпоративних прав.

4. Про затвердження оцінювача незалежної оцінки ринкової вартості 
корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), затверджен-
ня умов договору на проведення вказаного незалежного оцінювання та 
умов оплати.

проект рішення: затвердження оцінювача, Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Всеукраїнська оціночна компанія» (ЄДРПОУ 39801866) 
незалежної оцінки ринкової вартості корпоративних прав ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» 
(код ЄДРПОУ 41978368), затвердити умови укладеного директором 
ПрАТ «Нові Технології» договору з ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія» 
на проведення вказаного незалежного оцінювання, затвердити розмір 
оплати послуг оцінювача – 6 000 (шість тисяч) грн. 00 коп.

5. Про затвердження незалежної оцінки ринкової вартості корпоратив-
них прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ 
ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368).

проект рішення: затвердити ринкову вартість корпоративних прав 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-
БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) у розмірі 4 543 506 (чотири 
мільйони п’ятсот сорок три тисячі п’ятсот шість) грн. 00 коп., визна-
чену за результатами незалежного оцінювання Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Всеукраїнська оціночна компанія» (ЄДРПОУ 
39801866), звіт від 09 жовтня 2018 року.

6. Про вчинення значного та із заінтересованістю правочину, а саме від-
чуження шляхом продажу, корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код 
ЄДРПОУ 41978368) за ринковою вартістю визначеною незалежним оціню-
ванням Панасовському Валерію В'ячеславовичу, затвердження умов дого-
вору купівлі-продажу корпоративних прав та умов оплати.

проект рішення: Надати згоду на вчинення значного та із заінтере-
сованістю правочину, а саме відчуження шляхом продажу, корпоративних 
прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ 
ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), які належать 
ПрАТ «Нові Технології» за ринковою вартістю 4 543 506 (чотири мільйо-
ни п’ятсот сорок три тисячі п’ятсот шість) грн. 00 коп., визначеною 
шляхом проведення незалежного оцінювання Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Всеукраїнська оціночна компанія» (ЄДРПОУ 39801866), 
звіт від 09 жовтня 2018 року, Панасовському Валерію В'ячеславовичу, за-
твердити умови договору купівлі-продажу корпоративних прав, встано-
вити строк оплати протягом 6 місяців, та встановити вартість корпо-
ративних прав у розмірі 4 543 506 (чотири мільйони п’ятсот сорок три 
тисячі п’ятсот шість) грн. 00 коп.

7. Про уповноваження директора ПрАТ «Нові Технології» Луненка С.В. 
з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні доку-
менти, необхідні для виконання рішень, прийнятих в п.п. 4-5 порядку ден-
ного, в тому числі але не обмежуючись: договір купівлі продажу корпора-
тивних прав, акт прийому передачі корпоративних прав.

проект рішення уповноважити директора ПрАТ «Нові Технології» Лу-
ненка С.В. з правом передоручення здійснити всі необхідні фактичні і 
юридичні дії, а також підписати всі необхідні документи для виконання 
рішень, прийнятих в п.п. 4-5 порядку денного, в тому числі але не обмеж-
уючись: договір купівлі продажу корпоративних прав, акт прийому пере-
дачі корпоративних прав. Крім того, уповноважити Луненка С.В. на пред-
ставлення інтересів Товариства на загальних зборах учасників 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-
БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) при прийнятті рішення про 
перехід права власності на корпоративні права ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код 
ЄДРПОУ 41978368) з правом голосування від імені Товариства, підписува-
ти протокол загальних зборів, протокол реєстрації для участі в загаль-
них зборах , тощо, користуватись іншими правами наданими законодав-
ством для виконання покладених обов’язків.

Відповідно до пп.7 п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (далі за текстом Закон), повідомляємо акціонерів про наступні права, 
надані відповідно до вимог ст. ст. 35 та 38 Закону 

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт і довіреність на право представляти інтер-
есів акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого 
представника постійно або на певний строк. Представ ком акціонера на 
загальних зборах може бути фізична або юридична особа. Акціонер має 
право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це 
виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного ор-
гану товариства про призначення , заміну або відкликання свого представ-
ника може здійснюватись за допомогою засобів електронного зв'язку відпо-
відно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на 
право участі та голосуванні на загальних зборах декільком своїм представ-
никам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд. Під час проведення загальних зборів акціоне-
рів мають право бути присутніми акціонери, представники акціонерів, 
члени реєстраційної комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лі-
чильної комісії, секретар та голова загальних зборів акціонерів, особи ви-
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значені наказом Голови Правління Товариства та представники компетент-
них органів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів 
відповідно до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера 
(його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути 
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його 
представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у позачергових за-
гальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера 
в переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, складено-
му за 3(три) робочі дні до дня проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, станом на 24.00.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають пра-
во знайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення й триває до моменту реєстра-
ції учасників позачергових загальних зборів, кожен робочий день з 10 до 18 
години за адресою: м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 
101, кімната 201. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами зборів посадова особа – Директор Товариства, Луненко С.В. 
або уповноважена ним особа.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідо-
млення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізні-
ше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на пись-
мові питання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку 
денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акці-
онеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отри-
мання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. 
Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення зборів , а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який її вносить, кількість, 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 к4андидату, який пропонується 
цим акціонерам до складу органів товариства. Товариство приймає рі-
шення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або 
нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку 
денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати 
проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – 
не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у вклю-
ченні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціоне-
ра), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій 
може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та 
неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі по-
дання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення 
повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання директором або призначення особи, яка 
тимчасово здійснюваними його повноваження. Така пропозиція нада-
ється не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом 
включення нових питань та проекту рішень із запропонованих питань. 
Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до про-
екту порядку денного зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: 
недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначе-
но вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонерами 
жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку ден-
ного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до про-
екту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру про-
тягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до 
проекту порядку денного зборів Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) 
днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 
направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рі-
шень, що додаються на підставі пропозиції акціонерів. Інформація про 
зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 (десять) 
днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-
сайті Товариства.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:  
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації

приватне аКцIонерне товариСтво 
«проКСIмУС»

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

1. Повненайменуванняемітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПРОКСIМУС"

2. Код за ЄДРПОУ 32961060
3. Місцезнаходження 03113, м.Київ,  

пр-Перемоги, буд.68/1, оф.62
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044) 494-26-03 

+38(044) 494-26-07
5. Електроннапоштова адреса filipova@proximus.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

32961060.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення Протоколу № 7 позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 28 вересня 2018 року, вiдкликано Кривушкiна Валерiя 
Олександровича, паспорт серiя МЕ № 932289, виданий Святошинським 
РУГУ МВС України в мiстi Києвi 24.03.2009 року, який подав на рогляд 
зборiв акцiонерiв заяву про звiльнення за власним бажанням, з посади 
Голови правлiння Товариства та припинено його повноваження i трудовi 
вiдносини з ним з 28.09.2018 р., перебував на цiй посадi 14 рокiв, паке-
том акцiй не володiє, iнших посад протягом останнiх 5 рокiв - не обiймав. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Згiдно рiшення Протоколу № 7 позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 28 вересня 2018 року, обрано Телiуса Валерiя Володи-
мировича, паспорт серiя ВТ № 080126, виданий Пролетарським РС у 
м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл., 22 лютого 2014 року, на 
посаду керiвника виконавчого органу Товариства - Генерального ди-
ректора. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - 
ТОВ  «Строй Связь Дон», директор. Пакетом акцiй не володiє. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

02.10.2018
(дата)

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«енран»
повідомлення про виникнення особливої інформаці  

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

1. Загальні відомості
6 Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 

«енран»
2. Код за ЄДРПОУ 01198760 
3 .Місцезнаходження 03057 м. Київ вул. довженка, буд. 14/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)450-12-16 ,500-49-78
5. Електронна поштова адреса office@enran.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації WWW.ENRAN.UA
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капі-
талу

ІІ. текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЕНРАН» , які від-

булися 05.10.2018р. (протокол № 10/18 від 05.10.2018р.) було прийнято 
рішення про зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумар-
ної номінальної вартості акцій, що анулюються. 

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його змен-
шення: 40 000 тис. грн. 

Розмір статутного капіталу після зменшення: 32 000 тис. грн;
Сума, на яку зменшується статутний капітал: 8 000 тис. грн;
Частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал: 20%;
Спосіб зменшення статутного капіталу - анулювання раніше викупле-

них акцій у розмірі 320 000 штук та зменшення їх загальної кількості;
Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих 

акцій щодо кожного з акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками го-
лосуючих акцій станом на день прийняття рішення про зменшення статут-
ного капіталу: 

Георгієвський Микола Сергійович - Голова Наглядової ради - 320000 шт 
-20%;

Кохно Олександр Григорович - член Наглядової ради - 320000шт 
-20%;

Козицький Євген Юрійович - Голова правління - 320000шт-20%;
Бовсуновський Андрій Юрійович - акціонер - 319999шт -19,999937%.

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

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

Голова правління   Козицький Євген Юрійович
   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
   М.П.

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 товариство 
«Укргазвидобуток»

2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-79-30, (044) 364-79-30
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/site/25635581/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

05.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» (Про-
токол від 05.10.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень 
і звільнення директора ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» Мохова Вадима Олек-
сандровича 07.10.2018 року відповідно до поданої ним заяви. Підстава 
такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 05.10.2018 р., за-
ява Мохова В.О. Паспортні дані: паспорт серії МН, № 933097, виданий 

Московським РВ ГУ МВС України в Харківській області 02.08.2007 року. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посаді директора Товариства з 14.04.2011 р. Акціями 
Товариства не володіє.

05.10.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» (Про-
токол від 05.10.2018 року) прийнято рішення про призначення з 08.10.2018 
року виконуючого обов'язки директора ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» Ан-
тонця Олексія Анатолійовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядо-
вої ради Товариства від 05.10.2018 р. Паспортні дані: паспорт серії СН, 
№ 564867, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.09.1997 
року. Строк, на який призначено: до моменту призначення будь-якої особи 
на посаду директора ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК». Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: начальник відділу безпеки, керівник департа-
менту безпеки, начальник управління економічної безпеки, начальник 
управління врегулювання проблемної заборгованості. Акціями Товариства 
не володіє. 

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

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

2. В.о. директора   Антонець О.А.  08.10.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«УКрГаЗвидоБУтоК»
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Затверджено:
Рішенням 

Наглядової ради 
ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 

Протокол №14 від 09.10.2018
наглядова рада

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва
«Страхова КомпанІя «ЮнІСон СтрахУвання»

повідомляє, що 25.10.2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 01601, 
місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-а, (конференц зала) склика-
ються та будуть проведені позачергові загальні збори акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІ-
СОН СТРАХУВАННЯ», далі – ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», 
місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись за місцем проведення Позачергових загальних зборів акціонерів, за 
адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц 
зала), з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 25 жовтня 2018 року.

Для реєстрації участі у Позачергових загальних зборах акціонерів для 
акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (пас-
порт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і 
голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до ви-
мог чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Поза-
чергових загальних зборах ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» визна-
чено 19.10.2018 року (складається станом на 24 годину).

проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
прат «СК «ЮнІСон СтрахУвання» та проекти рішень з кожного 

питання:
1. Затвердження складу робочих органів Позачергових загальних зборів 

акціонерів.
2. Викуп Товариством власних акцій у наступних акціонерів: Чепіжко 

Оксани Вікторівни та Кічігіної Олени Сергіївни.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 
400 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 400 000 000 штук.

З документами, пов’язаними з порядком денним Позачергових загаль-
них зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», від дати направлення 
акціонерам повідомлення про скликання загальних зборів та до дати їх 
проведення акціонери можуть особисто ознайомитися за адресою: 01601, 
місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А в робочі дні та робочий час. 
Графік роботи: понеділок - четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення зборів акціоне-
ри можуть особисто ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком 
денним Позачергових загальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАН-
НЯ» також в місці їх проведення за адресою: 01601, місто Київ, площа 
Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала). Відповідальним за ознайом-
лення акціонерів з документами призначений Голова Правління ПРАТ «СК 
«ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» Карелін Олександр Валентинович.

З питань підготовки та проведення даних Позачергових загальних збо-
рів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», звертайтесь за теле-
фоном (044) 362-46-24. 

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (01601, 
місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», 

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у чле-
ни наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової 
ради - незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається нагля-
довою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 
Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про від-
мову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскаржен-
ня акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що 
посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, 
що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повно-
важення, оформлені згідно діючого законодавства та статуту Товари-
ства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
акціонера Компанії, що є громадянином або юридичною особою, зареє-
строваною за законодавством України, посвідчується виключно нотаріу-
сом, визначеним п. 14.1 цього Статуту, а акціонера Компанії, що є іно-
земцем або юридичною особою, зареєстрованою за законодавством 
іншої країни, може також посвідчуватися особою, уповноваженою на за-
свідчення підписів осіб відповідно до законодавства країни, де зареє-
стрований або громадянином якої є акціонер. Довіреність на право учас-
ті та голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного За-
гальних зборів акціонерів Компанії із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних зборах акціонерів Компанії на свій розсуд. Акціонер має 
право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на За-
гальних зборах акціонерів Компанії. Надання довіреності на право участі 
та голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії не виключає 
право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника.

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 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК 
«ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» розмішена на власному веб-сайті ПРАТ «СК 
«ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» за адресою http://unison-insurance.com.ua/. 

наглядова рада прат «СК «ЮнІСон СтрахУвання»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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рынок акций Украины в понедельник 
сохранил восходящую динамику

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысил-
ся на 0,47% - до 550,04 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 541,37 млн грн, в 
том числе акциями – 2,24 млн грн.

Сделки прошли с акциями «Укрнафты» (+0,69%), Райф-
файзен Банка Аваль (+0,49%), «Центрэнерго» (+1,05%) и 
«Донбассэнерго» (+3,52%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился 
на 0,5% - до 1678,08 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в по-
недельник вырос на 0,6% - до 446,07 пункта при объеме 
торгов 7,12 млн злотых (53,2 млн грн).

В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги 
«Кернела» (+1,16%), агрохолдинга ИМК (+0,81%) и «Агро-
тона» (+0,27%).

еБрр утвердил новую стратегию для 
Украины с упором на приватизацию, 
энергобезопасность, банки и рынки 

капиталов
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

определил операционные и стратегические приоритеты в 
Украине на ближайшие пять лет: приватизация и улучшение 
управления в госсекторе, энергобезопасность и энергоэф-
фективность, а также укрепление банковского сектора и 
развитие рынков капитала.

«ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в кото-
рых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в 
таких сферах, как приватизация, энергетическая безопас-
ность и эффективность, финансовый сектор, торговля и ин-
фраструктура», – говорится в сообщении банка в понедель-
ник в связи с утверждением им новой стратегии для Украины.

Как отмечается в релизе, ЕБРР будет содействовать в 
стимулировании участия частного сектора во всех отраслях 
и дальнейшей коммерциализации компаний государствен-
ного сектора. Банк также продолжит поддержку внедрения 
современных подходов к закупкам в государственном секто-
ре и эффективного управления.

Согласно сообщению, в сфере энергетики ЕБРР будет 
выделять больше ресурсов на создание устойчивой струк-
туры энергетического рынка и увеличение энергетических 
связей. Банк также будет помогать в повышении ресурсоэф-
фективности и увеличении использования энергии из воз-
обновляемых источников.

В сфере финансов, как отмечается в релизе, ЕБРР будет 
способствовать развитию стабильного и эффективного бан-
ковского сектора, расширению разнообразия небанковских 
финансовых каналов и их использования.

Среди других направлений работы в рамках новой стра-
тегии – содействие торговле и инвестициям, расширение 
инфраструктурных связей и поддержки приближения к стан-
дартам ЕС: банк будет инвестировать в улучшение связан-
ности через развитие инфраструктуры, помогать в увеличе-
нии торговых и инвестиционных потоков.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в ЕБРР, в 
последний раз банк утверждал стратегию для Украины в 
2011 году, а с 2014 года в стране действовали пакеты кри-
зисного реагирования с учетом волатильности ее политиче-
ской и макроэкономической среды, которые и призвана за-
менить новая программа.

ЕБРР является самым крупным международным финан-
совым инвестором в Украине. С начала деятельности в 
стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязатель-
ства по предоставлению почти EUR12,1 млрд в рамках око-
ло 400 проектов.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ТОВ АМТО ТЕХНОЛОДЖІ 12
2. ПАРТ ВИДАВНИЦТВО ВІЛЬНА УКРАЇНА 4
3. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 8
4. ПРАТ ДНІПРОМЕТИЗ 7
5. ПРАТ ЕНРАН 13
6. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 5
7. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 5
8. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 6
9. ПРАТ ЗЗРК 10

10. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 7
11. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 4
12. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 12
13. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 12
14. ПАТ КРИВОРІЖНДПІРУДМАШ 6
15. ПАРТ ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «АТЛАС» 4
16. ПРАТ МЕЛАВТОТРАНС 14
17. ПРАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 9
18. ПАТ МТБ БАНК 10
19. ПРАТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 11
20. ПРАТ ПРОКСІМУС 13
21. ТОВ РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» 10
22. ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 2
23. ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 3
24. ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 3
25. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 8
26. ПРАТ СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧСЕРВІС 7
27. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 14
28. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 13
29. ПРАТ УКРОБ’ЄДНАННЯ «ЕКСПРЕС» 7
30. ПРАТ УКРОБ’ЄДНАННЯ «ЕКСПРЕС» 8
31. ПРАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 5
32. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 3
33. ПАТ ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН 10
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