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Річна інформація 
емітента цінних паперів 

за 2017рік
1.Повне найменування емітента,код за ЕДРПОУ, місцезнахо-

дження, телефон емітента: Закрите акціонерне товариство 

«СОНАТ»,23493956,м.Киів,04201,вул.Полярна, буд.8,0504117287.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформаціі у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 14.08.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 23493956.smida.gov.ua

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СОНАТ»
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 Додаток 28
до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)

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 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».
2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 37515069.
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 364 38 30, (044) 364 38 31.
5. Електронна поштова адреса – info@ua.sebgroup.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/db/participant/37515069, 
https://sebgroup.com/about-seb/our-locations/international-network/seb-in-
ukraine/information-of-the-bank-as-the-securities-issuer.

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення – Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – 
«Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку 
переобираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. 
Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 
№ 24 вiд 13 серпня 2018 року Карла Йохана Александера Крiстенссона 
переобрано (перепризначено) Головою Наглядової (Спостережної) ради, 
представником акцiонера на строк згiдно чинного законодавства України. 
Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України 
та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно ради Бан-
ку. Ця особа протягом останнiх п’яти рокiв та зараз обiймає вiдповiдну по-
саду в СЕБ АБ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згiдно з положеннями законодавства України та ЄС особа не на-
дала згоди на розкриття власних паспортних даних.
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – 
«Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку 
переобираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. 
Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 
№ 24 вiд 13 серпня 2018 року Сiгрун Егген Фредрiкссон переобрано (пере-
призначено) членом Наглядової (Спостережної) ради, представником 
акцiонера на строк згiдно чинного законодавства України. Пiдстава прий-
нятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту 
Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вико-
нання вимог чинного законодавства України стосовно ради Банку. Ця осо-
ба протягом останнiх п’яти рокiв та зараз обiймає вiдповiдну посаду в СЕБ 
АБ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно 
з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на 
розкриття власних паспортних даних.
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – 
«Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку перео-
бираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно 
рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 24 вiд

13 серпня 2018 року Пiтера Карла Густава Аксельссона переобрано (перепри-
значено) членом Наглядової (Спостережної) ради, представником акцiонера 
на строк згiдно чинного законодавства України. Пiдстава прийнятого рiшення: 
положення чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законо-
давства України стосовно ради Банку. Ця особа протягом останнiх п’яти рокiв 
та зараз обiймає вiдповiдну посаду в СЕБ АБ, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з положеннями законодавства 
України та ЄС особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – 
«Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку 
переобираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. 
Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 
№ 24 вiд 13 серпня 2018 року Тiло Лутца Цiммермана переобрано (пере-
призначено) членом Наглядової (Спостережної) ради, представником 
акцiонера на строк згiдно чинного законодавства України. Пiдстава прий-
нятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту 
Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вико-
нання вимог чинного законодавства України стосовно ради Банку. Ця осо-
ба протягом останнiх п’яти рокiв та зараз обiймає вiдповiдну посаду в СЕБ 
АБ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно 
з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на 
розкриття власних паспортних даних.
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – 
«Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку перео-
бираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно 
рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 24 вiд  
13 серпня 2018 року Ханса Рiнгстроема (Ханса Торстена Ейнара Рiнгстроема) 
переобрано (перепризначено) членом Наглядової (Спостережної) ради, неза-
лежним членом (директором) на строк згiдно чинного законодавства України. 
Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та 
Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
виконання вимог чинного законодавства України стосовно ради Банку. Ця осо-
ба протягом останнiх рокiв та зараз обiймає вiдповiдну посаду в Прiнсiпiум АБ, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з по-
ложеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на розкриття 
власних паспортних даних.
Вiдповiдно до статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – 
«Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової (Спостережної) ради Банку перео-
бираються (перепризначаються). Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ 
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 24 вiд 13 серпня 2018 року Магне Йохана Хага 
переобрано (перепризначено) членом Наглядової (Спостережної) ради, неза-
лежним членом (директором) на строк згiдно чинного законодавства України. 
Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та 
Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
виконання вимог чинного законодавства України стосовно ради Банку. Ця осо-
ба протягом останнiх рокiв та зараз обiймає вiдповiдну посаду в М&Л Хага 
Консалтiнг АБ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згiдно з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на 
розкриття власних 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. Голова Правління ___________ Андерссон Нільс Леннарт Крістіан
        М. П. (підпис)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД»;

2. Код за ЄДРПОУ: 30939178; 3. Місцезнаходження: 85300, Доне-
цька обл., місто Покровськ, вул. Торгівельна, будинок 106А

4. Міжміський код, телефон та факс: (06239)205-00, (06239)215-53
5. Електронна поштова адреса: padalka.iv@donetsksteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dmz.donetsksteel.com/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
14.08.2018р.відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ»ДМЗ»,а саме:
- припинено повноваження голови наглядової ради Христодуліді Дми-

тра Iгоровича на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол 
№ 10/18 вiд 14.08.2018р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. Рішення прийняте у зв’язку з отриманням заяви про звільнення за 
власним бажанням. Особа перебувала на посаді з 29.04.2016р. Особа ак-
ціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На посаду голови наглядової ради з числа членів 
наглядової ради товариства, що залишились, нікого не обрано;

- припинено з 14.08.2018 року повноваження члена наглядової ради Христо-
дуліді Дмитра Iгоровича на підставі його повідомлення щодо припинення вико-
нання ним своїх повноважень без прийняття рішення відповідним органом 
управління товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Повноваження припинені у зв’язку з отриманням заяви про звільнення за влас-
ним бажанням у відповідності до статуту товариства. Особа перебувала на по-
саді з 29.04.2016р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада члена наглядової 
ради залишається вакантною до наступних загальних зборів товариства.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 2. Найменування посади Генеральний директор Салєєв Іль-
дар Азізюляєвич (ініціали та прізвище керівника) (підпис) М.П. 14.08.2018 
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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 
«Носiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ 00957838
3. Місцезнаходження 17100, Чернiгiвська обл., м. Носiвка, 

вул. Київська, буд. 9 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04642) 21473 (04642) 21473

5. Електронна поштова адреса nos_khp@emitent.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

nos_khp.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або 
суду

II. Текст повідомлення
У зв'язку з недоцiльнiстю для Товариства iснування органiзацiйно-

правової форми, як Приватне акцiонерне товариство, Єдиний акцiонер, 
що одноособово володiє 100% акцiй Приватного акцiонерного товари-
ства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» прийняв рiшення вiд 
10.08.2018р. щодо припинення Приватного акцiонерного товариства 
«Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» шляхом перетворення у То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство». Причина прийняття рiшення - мiнiмiзацiя витрат Товари-
ства, пов»язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової фор-
ми як приватне акцiонерне товариство. Усi активи та зобов'язання в пов-
ному обсязi переходять до товариства-правонаступника Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство».Передача майна, прав та обов’язкiв (активiв , зобов'язань ) 

буде здiйснена шляхом складання Передавального акту та затвердже-
ний рiшення єдиного Акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
« Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство ».Розмiр статутного капiталу 
складає: 1 887 503 грн.

Акцiї Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство», що перетворюється, конвертуються в частки товариства-
правонаступника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське 
хлiбоприймальне пiдприємство» та розподiляються мiж Єдиним учасни-
ком.Коефiцiєнт конвертацi 1:1 (одна акцiя Приватного акцiонерного товари-
ства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» обмiнюються на одну 
частку у статутному капiталi ТОВ «Носiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство», а номiнальна вартiсть однiєї акцiї Приватного акцiонерного 
товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» вiдповiдає 
номiнальнiй вартостi однiєї частки у статутному капiталi Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство».

Розподiл частки створюваного товариства-правонаступника Товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» 
вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, якi були у 
Єдиного Акцiонера в статутному капiталi Приватного акцiонерного товари-
ства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство», що перетворилося. 
Вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України та статтi 82 Закону 
України «Про акцiонернi Товариства» встановлено строк заявлення вимог 
кредиторами Приватного акцiонерного товариства «Носiвське 
хлiбоприймальне пiдприємство» - два календарних мiсяцi з дня оприлюд-
нення повiдомлення про припинення Приватного акцiонерного товариства 
«Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» шляхом перетворення. Отри-
мання документiв, що пiдтверджують право власностi на частку у статутно-
му капiталi Товариства - Правонаступника, не обмежується.

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 Федорина Олександр Миколайович
Голова комiсiї з припинен-
ня (перетворення) 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

13.08.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОСIВСЬКЕ хЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИєМСТВО»

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 ТОВАРИ-

СТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03361402
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, 

будинок 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-27-00, 71-19-08
5. Електронна поштова адреса: 03361402@afr.com.ua, gas@chergas.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.chergas.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Наказом ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» № 196 від 10.08.2018 року призначено 

членом правління начальника відділу юридичного забезпечення Саражан 
Наталью Миколаївну з наданням їй повноважень представляти інтереси 
ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» у системі місцевих, апеляційних, вищих спеціалізо-
ваних судів та у Верховному Суді, з правами, наданими законом позива-
чу, відповідачу та третій особі, а саме: подавати позов, знайомитися з 
матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, до-
лучених до справи, отримувати документи необхідні для розгляду спра-
ви, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, 
подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання 
іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, 
спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, підписувати, подавати і за-
являти усні та письмові заяви, скарги, давати усні та письмові пояснення 
судові, подавати свої доводи, міркування з усіх питань, які виникають під 
час судового процесу і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань 
інших учасників судового процесу, знайомитися з журналом судового за-
сідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу 
його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування су-
дового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати 

письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскар-
жувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними 
правами, встановленими законом, а також виконувати всі інші процесу-
альні та юридично значимі дії та формальності, пов'язані з виконанням 
цих повноважень, в тому числі в частині повної або часткової відмови від 
позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладання ми-
рової угоди, оскарження рішення суду; підписувати всі процесуальні та 
інші документи, в тому числі претензії та відповіді на них, позовні заяви та 
відзиви на них, апеляційні та касаційні скарги, заяви про порушення спра-
ви про банкрутство, заяви про грошові вимоги та про визнання кредито-
ром, заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал, 
постанов Господарського суду, засвідчувати своїм підписом вірність копій 
документів, а також використовувати всі повноваження представника в 
суді, зазначені ст.43, ст.49 ЦПК України, ст. 641 КПК України, ст. 42 ГПК 
України; представляти інтереси Товариства в органах державної влади та 
управління, в інших державних органах, підприємствах, установах та ор-
ганізаціях, незалежно від їх форм власності, брати участь в засіданнях 
зборів кредиторів та комітету кредиторів, подавати та одержувати від іме-
ні Товариства необхідну документацію та кореспонденцію. При цьому 
ставити на всіх необхідних документах особистий підпис; приймати 
участь від імені та в інтересах Товариства у виконавчому провадженні у 
Державній виконавчій службі України з правами, передбаченими Законом 
України «Про виконавче провадження» для представника сторони у ви-
конавчому провадженні без довіреності. Згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа 
не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства. Строк, на який обрано особу - до наступного обрання складу 
правління в новому складі. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: юрисконсульт, провідний юрисконсульт, начальник 
відділу юридичного забезпечення. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Особа призначена на вакант-
ну посаду.

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

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

2. Голова правління Буян Сергій Іванович 13.08.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №155, 15 серпня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
"МЕГАНОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 01549366
3. Місцезнаходження 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, 

будинок 19 А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0444962650 0442795103

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

www.kreshatik-plaza.com

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

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «МЕГАНОМ » цим повiдомляє, що на 

пiдставi iнформацiї, яка мiститься у реєстрi власникiв iменних цiнних 
паперiв станом на 10.08.2018 р., отриманому 13.08.2018 р. вiд ПАТ «НДУ», 
йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, 
розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значен-
ню пакета акцiї, а саме: розмiр пакета акцiй Корпорацiї «IСБ Девелопмент 
Корп.» (номер реєстрацiйного посвiдчення 0608723) став бiльшим вiд по-
рогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 97,242878 %, розмiр частки 
власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття стано-
вить 100 %. Емiтенту вiдомо, що набуття права власностi на акцiї 
вiдбувалось прямо. У емiтента вiдсутня iнформацiя стосовно осiб, якi вхо-
дять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, 
через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження 
акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досяг-
нуто 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 Хоменко Юрiй Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

13.08.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕГАНОМ”

В повідомленні про Рішення щодо дематеріалізації акцій 
ЗАТ «Укроб’єднання «Експрес» опублікованому у виданні «Відомості 
НКЦПФР» (№149 від 07.08.2018р.) допущено технічну по тексту помилку: 

замість Приватне АТ повинно бути Закрите АТ.

Директор Товариства

ЗАТ «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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОЛОС.»
2. Код за ЄДРПОУ: 30753688
3. Місцезнаходження: 61099 Харківська область, Дергачівський район, 

смт. Пересічне, вулиця Центральна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 728-42-26, (057) 728-42-30
5. Електронна поштова адреса: Anzhela.Munir@pmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kolos.bgs.kh.ua 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 

Повноваження посадової особи ревізора Мідляр Олени Олександрівни 
припинено з 13.08.2018 року у зв'язку з тим, що стаття 73 Закону України 
«Про акціонерні товаритсва» не містить обов'язкового положення щодо об-
рання ревізора у приватному акціонерному Товаристві.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Винагороди за посаду не ортимувала. Акціми товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злоини немає. 
Особа перебувала на посаді три роки, 4 місяці (з 20.03.2015 року).
Рішення прийнято єдиним акціонером ПрАТ «КОЛОС.» відповідно до  

ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (рішення № 13-08/18 від 
13.08.2018 року).

У зв'язку з недоцільністю обрання ревізора Товариства на цю посаду 
нікого не обрано.

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

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

2. Директор  Кривенко Сергій Володимирович
14.08.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ»
2. Код за ЄДРПОУ: 31623500
3. Місцезнаходження: 03138 м. Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВ-

СЬКОГО, будинок 82
4. Міжміський код, телефон та факс: +380442750640, -
5. Електронна поштова адреса: info@d-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: d-life.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
13.08.2018 р. вiд ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС» – акцiонера ПрАТ «СК 

«ДІ'ЛАЙФ», емiтентом отримано повiдомлення вих. № б/н вiд 13.08.2018 р. 
про замiну Члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ» - представника 
акцiонера ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС», а саме: вiдкликано (припинено повно-
важення) Члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ» - представника 
акцiонера ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС» Дорохіна Віталія Ігоровича. Особа не 
надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Розмiр пакета 

акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ» 
- 0%. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи 
вiдсутнi. Дорохін Віталій Ігорович перебував на посадi Члена Наглядової 
Ради ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ» з 12.04.2018 р. по 13.08.2018 р. Повiдомлення 
не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб 
ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ».

13.08.2018 р. вiд ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС» – акцiонера ПрАТ «СК 
«ДІ'ЛАЙФ», емiтентом отримано повiдомлення вих. № б/н вiд 13.08.2018 р. 
про замiну Члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ» - представника 
акцiонера ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС», а саме: на посаду Члена Наглядової 
Ради ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ» - представника акцiонера ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС» 
призначено Штафiнського Андрiя Михайловича. Особа не надала згоди на 
розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Розмiр пакета акцiй або частки, 
якою володiє в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ» - 0%. Непогашенi 
судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутнi. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Директор, заступник Голови Правління. 
Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi поса-
дових осiб ПрАТ «СК «ДІ'ЛАЙФ». Члена Наглядової Ради призначено до 
закiнчення строку повноважень, на який було призначено замiненого Члена 
Наглядової Ради, тобто до наступних річних зборів Товариства.

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

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

2. Голова Правління  Дуб Ю. І.
13.08.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента:Приватне 
акцiонерне товариство «Черкаський асфальтобетонний завод», 
1.2.Організаційно правова форма: акціонерне товариство, 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03327552, 
1.4.Місцезнаходження емітента: 18036, м. Черкаси, вул. Чигиринська ,86, 
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0472 71-68-93, 71-68-94, 
1.6.Електронна поштова адреса емітента: 03327552@at24.com.ua 

1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: adz.at24.com.ua , 1.8.Зміна складу по-
садових осіб емітента, 

2.Текст Повідомлення: 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаський асфаль-

тобетонний завод» (протокол № б/н від 11.08.2018р.) припинені повнова-
ження:

Член наглядової ради – Перетяжко Олег Іванович, згоди посадової осо-
би на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано, не воло-
діє часткою в статутному капіталі, представник акціонера ТОВ «ЦЕНТР-
ДОРРЕСУРС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
15,007697% (44 843,00 грн.). Попередньо займав посади: ТОВ «Дахмон-
тажрембуд» - заступник директора з будівництва, ТОВ «Центршляхбуд» - 
генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Член наглядової ради – Бондаренко Анатолій Васильович, 
згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не 
отримано, не володіє часткою в статутному капіталі, представник акціоне-
ра Територіальна громада міста Черкас інтереси якої представляє Черкась-
ка міська рада, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
50% ( 149 400,00 грн.). Попередньо займав посади: ТОВ СІ «НІБУЛОН» -  
заступник генерального директора, помічник – консультант народного де-
путата Рябчина О.М., міський голова м. Черкаси. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаський асфаль-
тобетонний завод» (протокол № б/н від 11.08.2018р.) у зв’язку з обранням 
Наглядової ради ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» обрано: 

Член наглядової ради – Перетяжко Олег Іванович, згоди посадової осо-
би на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано, не воло-
діє часткою в статутному капіталі, представник акціонера ТОВ «ЦЕНТР-

ДОРРЕСУРС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
15,007% (44 843,00 грн.). Попередньо займав посади: ТОВ «Дахмонтаж-
рембуд» - заступник директора з будівництва, ТОВ «Центршляхбуд» - гене-
ральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Особа повторно обрана на посаду термiном на 3 роки. 

Член наглядової ради – Бондаренко Анатолій Васильович, згоди поса-
дової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано, 
не володіє часткою в статутному капіталі, представник акціонера Територі-
альна громада міста Черкас інтереси якої представляє Черкаська міська 
рада, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 50%  
( 149 400,00 грн.). Попередньо займав посади: ТОВ СІ «НІБУЛОН» - заступ-
ник генерального директора, помічник – консультант народного депутата 
Рябчина О.М., міський голова м. Черкаси. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Особа повторно обрана на посаду 
термiном на 3 роки.

Член наглядової ради – Собчук Дмитро Петрович, згоди посадової осо-
би на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано, не воло-
діє часткою в статутному капіталі, представник акціонера Гужви Олексія 
Владленовича, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 
0,000083% (0,25 грн.). Попередньо займав посади: ТОВ «Главшляхбуд», 
інженер виробничо – технічний відділ. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Особа вперше обрана на посаду термiном на 
3 роки.

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний 
завод» (протокол № б/н від 11.08.2018р.) у зв’язку з обранням Наглядової 
ради ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» обрано: 

Голова наглядової ради – Собчук Дмитро Петрович, згоди посадової 
особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано, не 
володіє часткою в статутному капіталі, представник акціонера Гужви Олек-
сія Владленовича, володіє часткою в статутному капіталі емітента у роз-
мірі 0,000083% (0,25 грн.). Попередньо займав посади: ТОВ «Главшлях-
буд», інженер виробничо – технічний відділ. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Особа вперше обрана на посаду 
термiном на 3 роки.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно законо-
давства: Голова правління Марасін О.В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"БАНК "ПОРТАЛ"

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

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

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

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

II. Текст повідомлення
У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці ПАТ «БАНК «ПОР-

ТАЛ» (ліквідацією деяких структурних підрозділів, посад та зменшенням 
складу Правління до чотирьох членів), у тому числі скороченням штату пра-
цівників, Начальник відділу аналізу ризиків, член Правління Кубініна Тетяна 
Петрівна з 13 серпня 2018 року звільнена із займаної посади та роботи у 
Банку відповідно до рішення Наглядової Ради від 10 серпня 2018 року.

Строк, протягом якого член Правління Кубініна Т.П. особа перебувала 
на посаді - 1 рік 6 місяців. Часткою в статутному капіталі товариства не 
володіє. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої 
особи нікого не призначено.

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

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

2. Найменування посади Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.13
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЬПАРІ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ Тарасівська, буд.19
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/044/364-73-70 /044/364-73-70

5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

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

II. Текст повідомлення
з 14.08.2018 повноваження Члена Наглядової ради Верещук І.А. (згоди 

на розкриття паспортних даних не надала) припиняються на підставі 
отриманого повідомлення про дострокове припинення повноважень чле-
на Наглядової ради АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (незалежного) за власним ба-
жанням. Володіє пакетом акцій у розмірі 0%. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента 0%. Обґрунтування змін у персональному 
складі – дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради за 
його бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.06.2018. 
Замість особи повноваження якої припинено нікого не обрано.

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 Д.П.Яковлєв
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.08.14

(дата)
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Додаток 10
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх 

місцевих позик та їх обігу(підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу III)
ЗВІТ

про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

(04055896), Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
(найменування емітента, місцезнаходження)

Реєстраційний N 01/1-I-2018-Т. Дата реєстрації «07» червня 2018 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій вну-
трішніх місцевих позик)
19 червня 2018 року
2. Дати закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій внутрішніх місцевих позик та проспек-
том емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 30 червня 2018 року

фактична  30 червня 2018 року
3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій 
внутрішніх місцевих позик та проспектом 
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 220 000 (двісті двадцять 
тисяч) штук

фактично розміщених  220 000 (двісті двадцять 
тисяч) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх 
місцевих позик:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випус-
ку облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 220 000 000,00 грн. (двісті 
двадцять мільйонів 
гривень)

фактично розміщених, грн  220 000 000,00 грн. (двісті 
двадцять мільйонів гри-
вень)

Від емітента: 
В.о. Львівського міського голови ______ Г.Васьків 
(посада) (підпис) М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)
Від андеррайтера*: 
Заступник голови правління АТ «Ощадбанк» ______ Земцова І.М. 
(посада) (підпис) М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення об-

лігацій**: 
Голова правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» ______ Лупій Б.О. 
(посада) (підпис) М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)
Від Депозитарію Національного банку України: 
Старший менеджер ______ Бурба Т.М. 
(посада) (підпис) М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)
____________
* За наявності.
** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 10
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх 

місцевих позик та їх обігу(підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу III)
ЗВІТ

про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 (04055896), Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
(найменування емітента, місцезнаходження)

Реєстраційний N 02/1-I-2018-Т. Дата реєстрації «07» червня 2018 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій вну-
трішніх місцевих позик)
20 червня 2018 року
2. Дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій внутрішніх місцевих позик та проспек-
том емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 30 червня 2018 року

фактична  30 червня 2018 року
3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з рі-
шенням про розміщення облігацій внутрішніх 
місцевих позик та проспектом емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик)

 220 000 (двісті двадцять 
тисяч) штук

фактично розміщених  220 000 (двісті двадцять 
тисяч) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх міс-
цевих позик:
які пропонувалися для розміщення (згідно з тим-
часовим свідоцтвом про реєстрацію випуску об-
лігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 220 000 000,00 грн. (двісті 
двадцять мільйонів гри-
вень)

фактично розміщених, грн  220 000 000,00 грн. (двісті 
двадцять мільйонів гри-
вень)

Від емітента: 
В.о. Львівського міського голови ______ Г.Васьків
(посада) (підпис) М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)
Від андеррайтера*: 
Заступник голови правління АТ «Ощадбанк» ______ Земцова І.М.
(посада) (підпис) М. П.  (прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення об-

лігацій**: 
Голова правління _ПАТ «Фондова біржа ПФТС» ______ Лупій Б.О. 
(посада) (підпис) М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)
Від Депозитарію Національного банку України: 
Старший менеджер ______ Бурба Т.М.
(посада) (підпис) М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)
____________
* За наявності.
** У разі публічного розміщення облігацій.

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 
"ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "А"

2. Код за ЄДРПОУ 32477464
3. Місцезнаходження 81030, Львiвська обл., Яворiвський р-н, 

с.Чернилява, вул.Польова, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032)239-31-12 (032)239-31-12 (032) 
239-31-12

5. Електронна поштова адреса ykbarokko@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

tda.emiti.net

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

II. Текст повідомлення
Згiдно отриманого 13.08.2018 р. реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

ПрАТ «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «А» (вих.№164139зв вiд 08.08.2018 р.) вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» стало вiдомо, що у юридичної осо-

би - нерезидента МОНЛАРК ФАЙНЕНС ЛIМIТЕД, номер компанiї: 524288, 
мiсцезнаходження: Чера Чемберс, Мейн Стрiт, п/с. 3163, Роуд-Таун, Тортола, 
Британськi Вiргiнськi острови зменшився пакет акцiй, але становить не менше 
10 вiдсоткiв простих акцiй. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни 
складав 8000 простих iменних акцiй, що вiдповiдає 100% у статутному капiталi 
товариства, пiсля змiни розмiр частки складає 3050 простих iменних акцiй, що 
вiдповiдає 38,125% у статутному капiталi товариства. Дата облiку не вiдомо.

Згiдно отриманого 13.08.2018 р. реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
(вих.№164139зв вiд 08.08.2018 р.) вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 
стало вiдомо, що у юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Компанiя з управлiння активами «Євроiнвест» (Пайовий венчурний 
iнфестицiйний фонд «Днiпро» недиверсифiкованого виду закритого типу) код за 
ЄДРПОУ/ЄДРIСI: 33547481/233320, мiсцезнаходження: вул. Iвана Кудрi, буд.20, 
м. Київ, 01042, пакет акцiй становить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй. Розмiр 
частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни складав 0 простих iменних акцiй, що 
вiдповiдає 0% у статутному капiталi товариства, пiсля змiни розмiр частки скла-
дає 3500 простих iменних акцiй, що вiдповiдає 43,75% у статутному капiталi 
товариства. Дата облiку не вiдомо.

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 Сєрєбрєннiков А.Д.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

15.08.2018
(дата)
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Повідомлення про зміну акціонерів, яким належать голосуючі 
акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій.
1.Загальні відомості:

1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«Закарпатнерудпром».

2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хуст-

ський район, Закарпатська область.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673416207.
5.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій.

2.Текст повідомлення:
Згiдно отриманого приватним акціонерним товариством «ЗАКАР-

ПАТНЕРУДПРОМ» (далі – Товариство) 08 серпня 2018 року повiдомлення 
вiд ТОВ «Агроновтех» (особа, якій належить 10 i бiльше вiдсоткiв прос-
тих акцiй Товариства, місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська обл., 

Тисменицький район, с. Ямниця, код за ЄДРПОУ 13642208) внаслідок 
обов’язкового продажу відповідно до статті 652 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» простих акцій Товариства акціонерами на вимогу 
особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, 
07.08.2018р. змінилася(збільшилася) належна ТОВ «Агроновтех» кіль-
кість голосуючих акцій і розмір пакета акцій став більшим пороговому 
значенню пакета акцій Товариства, а саме: ТОВ «Агроновтех» ранiше 
володiло 23 153 765 штук простих iменних акцiй, або 98,036 % вiд за-
гальної кiлькостi простих іменних акцiй Товариства та 99,998 % вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, після збільшення пакет 
акцій складає 23 617 600 штук простих iменних акцiй, або 100 % вiд за-
гальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй Товариства. Інформація розміщена в цьому розділі у 
зв`язку із відсутністю можливості розкрити інформацію щодо відомостей 
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим,меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

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

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

Голова правління  Квасній В. З.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»

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 
по виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво»

2. Код за ЄДРПОУ 00374597
3. Місцезнаходження 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. До-

бровольського, 7, к. 432
4. Міжміський код, телефон та факс 0472716092, 0472716109
5. Електронна поштова адреса em00374597 @ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації
www.beer.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 

шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
II. Текст повідомлення

10.08.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв  
( Протокол №0810/18 вiд 10.08.2018 р.) прийнято рiшення про при-
пинення Приватного акцiонерного товариства по виробництву пива 
i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво» шляхом лiквiдацiї у 

зв'язку iз збитковiстю товариства та вiдсутнiстю перспективи по-
дальшої дiяльностi. Результати голосування: «за» - 10 309 голосiв, 
що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у загальних зборах акцiонеiрiв , «проти» - 0 голосiв. Кредитори наявнi. 
За даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, вартiсть чистих 
активiв становить 150847,3 тис. грн, сума зобов'язань становить  
209 556,8 тис. грн, чистий збиток становить (-24997,1 ) тис. грн. , 
розмiр власного капiталу становить 150847,3тис. грн. Достатнiсть 
активiв емiтента для розрахунку за його зобов’язаннями, сума, яка 
може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i 
розподiлятиметься мiж акцiонерами буде встановлена лiквiдатором 
в процесi проведення процедури лiквiдацiї вiдповiдно до чинного 
законодавства України. Сума, яка може бути розподiлена мiж 
акцiонерами буде встановлена лiквiдатором пiсля задоволення 
можливих вимог кредиторiв.

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

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

Лiквiдатор  Сухiн Сергiй Анатолiйович
13.08.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА I БЕЗАЛКОГОЛЬНИх НАПОЇВ «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "IНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ»

2. Код за ЄДРПОУ 23727615
3. Місцезнаходження 02660, Київ, вул. Попудренка, 52
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 296-71-71 568-53-32

5. Електронна поштова адреса іat@antex.kіev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://іat.kіev.ua/іndex.php?page_
іd=196&lang_іd=3

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

II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення 14.08.2018р. прийнято Генеральним директо-

ром. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви посадової 
особи про звільнення за власним бажанням та наказу Генерального дирек-

тора №34 від 10.08.2018р. Посадова особа Спуріна Ольга Борисівна (згоди 
на оприлюднення паспортних даних не надано), яка займала посаду Голо-
вний бухгалтер, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки і 5 місяців.

Рішення про призначення з 15.08.2018 прийнято Генеральним директо-
ром. Призначення посадової особи виконано на підставі Наказу №35 від 
10.08.2018р. у зв'язку із звільненням за власним бажанням особи, яка обій-
мала посаду Головного бухгалтера. Посадова особа Ярун Вікторія Вікторів-
на (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), призначена на 
посаду Головний бухгалтер. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено 
особу: до відкликання (звільнення). Iнші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер ПрАТ «IНСТИТУТ ПЕРЕ-
ДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 0 акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Генеральний директор Барладін О.В. 13.08.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНСТИТУТ ПЕРЕДОВИх ТЕхНОЛОГIЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА I БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНИх НАПОЇВ «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО»

2. Код за ЄДРПОУ 00374597
3. Місцезнаходження 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Добро-

вольського, 7, к. 432
4. Міжміський код, телефон та факс 0472716092 0472716109
5. Електронна поштова адреса em00374597@ab.ck.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
www.beer.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 10.08.2018 р. при-
пинено повноваження: Ревiзора товариства Комiрчої Оксани Борисiвни в 
звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шляхом 
лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Го-
лови наглядової ради товариства Шликова Олександра Сергiйовича в 
звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шляхом 
лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi три роки. По-
садова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Члена 
наглядової ради товариства Альошiної Iрини Миколаївни в звязку з прий-
нятим рiшенням про припинення товариства шляхом лiквiдацiї у 
добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки. Посадова особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Директора товари-
ства Iлляшенко Галини Георгiївни в звязку з прийнятим рiшенням про при-
пинення товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку та обран-
ням Лiквiдатора. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пере-
бувала на посадi три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних. Рiшенням позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв 10.08.2018 р. обрано Лiквiдатором товариства Сухiна Сергiя 
Анатолiйовича в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товари-
ства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку. Посадова особа обрана 
на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень лiквiдатора 
ПрАТ «Черкаське пиво». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 
0,0 %. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду - голова наглядової 
ради ПрАТ «Черкаське пиво». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних

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

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

Лiквiдатор  Сухiн Сергiй Анатолiйович
13.08.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОЛОС.»
2. Код за ЄДРПОУ: 30753688
3. Місцезнаходження: 61099 Харківська область, Дергачівський район, 

смт. Пересічне, вулиця Центральна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 728-42-26, (057) 728-42-30
5. Електронна поштова адреса: Anzhela.Munir@pmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kolos.bgs.kh.ua 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Повноваження посадової особи Члена наглядової ради - представника 

акціонера Приватного акціонерного товариства «КОЛОС.» Короля Романа 
Юрійовича припинено 14.08.2018 року, у зв'язку з отриманням Товари-
ством 14.08.2018 року (вх.№ 212) повідомлення Приватного товариства з 
обмеженою відповідальністю «Glencore Industries The Netherlands B.V.» 
(акціонер, що володіє 100% акцій Товариства) про заміну члена наглядо-
вої ради - представника акціонера. 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Винагороди за посаду не отримувала. Акціями товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа перебувала на посаді один рік, 6 місяців (з 27.01.2017 року).
Посадова особа Член наглядової ради - представник акціонера При-

ватного акціонерного товариства «КОЛОС.» Мідляр Олена Олександрівна 
призначена 14.08.2018 року,

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Акціями товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк на який обрано особу - до прийняття рішення про припинення 

повноважень в порядку, передбаченому чиним законодавством України.
Інші посади, які обіймала особа за останні п'ять років - начальник від-

ділу фінансової звітності та внутрішнього контролю ТОВ «АГРАРНІ ТЕХ-
НОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 35363892) у період з 03.08.2015 року по 02.04.2018 
року.

Посади, які обіймає особа на інших підприємствах - провідний фахі-
вець фінансово-економічного контролю ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» 
(код ЄДРПОУ 23393195, 03150, м. Київ, вул. Велика. Васильківська, буд. 
100 пов.6). 

Рішення про обрання особи на посаду Члена наглядової ради, як пред-
ставника акціонера (довіреність від 06 серпня 2018 року в порядку, перед-
баченому ч.ч. 6. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»), 
прийнято Приватним товариством з обмеженою відповідальністю 
«Glencore Industries The Netherlands B.V.» (акціонер, що володіє 100% ак-
цій Товариства), на підставі повідомлення акціонера про заміну члена на-
глядової ради - представника акціонера, яке отримано ПрАТ «КОЛОС.» 
14.08.2018 року (вх.№ 212) .

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

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

2. Директор  Кривенко Сергій Володимирович
14.08.2018

ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
«СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» (УКРАЇНА) 

присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.07.2018–31.07.2018 року (www.standard-rating.com)
№
п/п Назва компанії / банку Код єДРПОУ Вид рейтингу Рейтингова дія Рівень рейтингу Прогноз Дата рейтинго-

вої дії
1 ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП»
24175269 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 02.07.2018

2 ТзДВ СК «СПЕЙР» 39213513 РФСС Поновленння uaA+ Стабільний 04.07.2018
3 ПАТ «КРЕДОБАНК», облігації серії 

А та В
09807862 РП, РБІ Поновленння uaAAА, uaK1 Стабільний 05.07.2013

4 ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» 14360570 РП Поновленння uaAА Стабільний 12.07.2013

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО хЛІБ» 
(ідентифікаційний код - 05509694, місцезнаходження: 43008, місто 
Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б,далі - Товариство), повідомляє про 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 
(далі – загальні збори), які відбудуться 18 вересня 2018 року о 
13.00 год. за адресою: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 24 
(приміщення навчально-методичного центру профспілок, 
аудиторія №4).

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних збо-

рів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олек-
сандра Володимировича, членів лічильної комісії Зомбер Наталії Ана-
толіївни, Маляра Володимира Леонідовича.

2. Обрання секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Зомбер 

Віктора Леонідовича.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвер-

дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 
року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування на загальних зборах.

4. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство.
5. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Пу-

блічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «Приватне акці-
онерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», скорочене найменування - з 
«ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Това-
риства, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а та-
кож приведенням у відповідність до чинного законодавства України, 
шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову за-
гальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича та секретаря загаль-
них зборів Зомбер Віктора Леонідовича підписати Статут в новій 
редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенка Ан-
дрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації 
Статуту в новій редакції.

7. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій 
редакції,визнання такими що втратили чинність, внутрішніх положень 
Товариства.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до положень Това-
риства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», 
«Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати 
таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комі-
сію».

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової 
ради Товариства.

Проект рішення:Припинити повноваження членів Наглядової 
ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юрiївни.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:Обрання членів Наглядової ради Товариства 

здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради То-

вариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) догово-
рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Встановити, що члени Наглядової ради Товари-
ства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відпо-
відно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити 
умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 
Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, 
особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної ко-
місії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комі-
сії Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни, Iпатюк Iнни 
Юрiївни.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерів, – 12 вересня 2018 року (станом на 24  го-
дину).

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 
18 вересня 2018 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення 
загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але 
не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформ-
лену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає 
представнику право на участь та голосування на загальних зборах. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосу-
вання на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведе-
ного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право за-
мінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 
та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах осо-
бисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. 

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд 
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосуван-
ня, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, 
вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, 
робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем про-
ведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Тищенко 
Андрій Олексійович. Акціонери мають право не пізніше початку за-
гальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по-
рядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції пода-
ються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 
та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування 
акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, 
зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандида-
тів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату 
акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством 
України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодав-
ством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у вклю-
ченні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З 
запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій 
до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови 
правління Тищенка Андрія Олексійовича за наведеним нижче номе-
ром телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів, складеним станом на 16.07.2018 року, за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 
(дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста трид-
цять шість)штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства ста-
новить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот 
вісімдесят вісім)штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного 
та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://hlib.teremno.com.ua/

Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00
Наглядова рада

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕРЕМНО хЛІБ»!
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧУМАК»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
24106105
3. Місцезнаходження 
74800 місто Каховка Козацька, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0552) 44 85 00 (0552) 44 85 50
5. Електронна поштова адреса 
office@chumak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.chumak.com
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 
Рішення про звільнення прийнято Генеральним директором Товариства 

10.08.2018 (наказ № 128.1-зв від 10.08.2018).
Звільнення посадової особи виконано на підставі особистої заяви Мар-

кова В.Є.
Посадова особа Марков Вадім Єліферійович (паспорт: серія МР номер 

440208 виданий 04.09.2014 р. Цюрупинський РС УДМС України в Херсон-
ській області), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.03.2018.

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 К.П.Шевченко

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧУМАК»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
24106105
3. Місцезнаходження 
74800 місто Каховка Козацька, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0552) 448500 (0552) 448550
5. Електронна поштова адреса 
office@chumak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.chumak.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

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

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Генеральним директором Товари-

ства 13.08.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 129-п 

від 13.08.2018.
Посадова особа Сябренко Олена Вікторівна (паспорт: серія МО но-

мер 754081 виданий 11.10.1999 р. Каховський РВ УМВС України в  
Херсонській області), призначена на посаду Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: необмежений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгал-

тер 1 категорії, заступник головного бухгалтера ПрАТ «ЧУМАК».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
Генеральний директор К.П.Шевченко

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 ПАТ КБ "ЦЕНТР" 
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ вул. Раїси Окипної, 8А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38044 393-74-00 +38044 393-74-06

5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
ПАТ КБ «Центр» повідомляє про те, що згідно розпорядження Націо-

нального банку України (в подальшому – «НБУ») №477-ро від 10 серпня 

2018 р., НБУ надав дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання ПАТ КБ 
«Центр» до ПАТ «МТБ БАНК» за спрощеною процедурою, передбаченою 
статтею 1 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капі-
талізації банків». 

Приєднання відбуватиметься згідно з Планом реорганізації та Догово-
ром про приєднання ПАТ КБ «Центр» до ПАТ «МТБ БАНК», які затверджені 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «МТБ БАНК» та Рішенням акціонера 
ПАТ КБ «Центр».

Внаслідок реорганізації ПАТ «МТБ БАНК» стане правонаступником усіх 
прав та обов’язків ПАТ КБ «Центр» згідно з вимогами законодавства.

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 Климович І.Л.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.08.13

(дата)

Річна інформація 
емітента цінних паперів

за 2015рік
1.Повне найменування емітента,код за ЕДРПОУ, місцезнахо-

дження, телефон емітента: Закрите акціонерне товариство 

«СОНАТ»,23493956,м.Киів,04201,вул.Полярна, буд.8,0504117287.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформаціі у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 14.08.2018р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 23493956.smida.gov.ua

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СОНАТ»

Річна інформація 
емітента цінних паперів 

за 2016рік
1.Повне найменування емітента,код за ЕДРПОУ, місцезнахо-

дження, телефон емітента: Закрите акціонерне товариство 

«СОНАТ»,23493956,м.Киів,04201,вул.Полярна, буд.8,0504117287.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформаціі у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 14.08.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 23493956.smida.gov.ua

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СОНАТ»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. АТ АЛЬПАРІ БАНК 5
2. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 5
3. ПАТ ГІДРОСИЛА 1
4. ПРАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 2
5. ПрАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 7
6. ПРАТ ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 7
7. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 11
8. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 10
9. ПРАТ КОЛОС. 4
10. ПРАТ КОЛОС. 8
11. ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 6
12. ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 6
13. ПАТ МЕГАНОМ 4
14. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 3
15. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 3
16. ТОВ РА СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ 8
17. ПАТ СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 2
18. ЗАТ СОНАТ 1
19. ЗАТ СОНАТ 11
20. ЗАТ СОНАТ 11
21. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» 4
22. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 9
23. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 1
24. ПРАТ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР А 6
25. ПРАТ УКРОБ’ЄДНАННЯ «ЕКСПРЕС» 4
26. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО 7
27. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО 8
28. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 5
29. ПРАТ ЧУМАК 10
30. ПРАТ ЧУМАК 10
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18155
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
14.08.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


