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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 
29.11.2018 року №1004714317 про внесення 19.10.2018 
12241720010042472 запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи ВАТ «ПРЕТОР» (код за 
ЄДРПОУ - 35864387) за спрощеною процедурою шляхом 
її ліквідації та інформації, наданої департаментом 
НКЦПФР у Східному регіоні від 13.11.18р. №23/03/804, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «претор» (код 
за ЄДРПОУ - 35864387). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ «ПРЕТОР» від 28.11.2008 року №466/1/08, 
видане (дата видачі – 14.04.2009р.) Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 307-др-С-а від 04 грудня 2018 року. 

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, у формі Витягу від 
29.11.2018 року №1004714343 про внесення запису про 
судове рішення про визнання юридичної особи пат «мо-
дуль» (код за ЄДРПОУ: 21338358) банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури, 28.10.2014, 28.10.2014, 
924/726/14, господарський суд Хмельницької області та 
інформації ліквідатора Матущак В.І., отриманої листом 
від 07.11.2018 року №924/726/14-77 (вх. №36683 від 
14.11.2018 року), зупинено обіг акцій ПАТ «Модуль» (код 
за ЄДРПОУ: 21338358) – розпорядження № 334-др-З 
від 04 грудня 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: 

«06» грудня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих прат «Старий Хре-
щатик» (вул. Хрещатик, 44-А, м. Київ, 01001, код за 
ЄДРПОУ: 32776288) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Старий Хрещатик» — розпорядження  
№ 331-др-З від 03 грудня 2018 року. 

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

«05» грудня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467 
на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, у формі Витягу від 
28.11.2018 року за №1004709936 про внесення 
29.10.2018 року запису про судове рішення про визна-
ння юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури, 17.10.2018, 910/12092/18, Господарський суд 
міста Києва та інформації, наданої Ліквідатором  
пат «томак» Носенко Т. С. від 16.11.2018 року  
№02-04(910/12092/18)/6 (вх. від 19.11.2018 року 

№50/288-АП), зупинено обіг акцій ПАТ «Томак» (код за 
ЄДРПОУ: 14307305) – розпорядження № 332-др-З від 
04 грудня 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: 

«06» грудня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих прат «підприєм-
ство готельного обслуговування «поділля» 
(вул. Ярослава Мудрого, 14, м. Бершадь, Вінницька обл., 
24400, код за ЄДРПОУ: 23105753) на зупинення обігу ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Підприємство готельного об-
слуговування «Поділля» — розпорядження № 333-др-З 
від 04 грудня 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: 

«06» грудня 2018 року.

04.12.2018 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.
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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 «дУБен-
СЬКий Завод ГУмово-
теХнIЧниХ вироБIв»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02971506

3. Місцезнаходження 35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69 
4. Міжміський код, телефон та факс (03656) 3 27 98 (03656) 3 27 98 
5. Електронна поштова адреса dubenskyizavodhumovotekhnichnykh

vyrobiv@drti.net.uа
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
Рiшенням виконавчого директора товариства (наказ № 223-к вiд 

03.12.2018 року) Вовчак Наталiю Володимирiвну 03.12.2018 року звiльнено 
з посади головного бухгалтера за угодою сторiн.Згоду на розкриття паспорт-
них даних не надала. Особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на 
посадi головного бухгалтера ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» з 08.06.2018 року. 
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (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 Юрков Костянтин Юрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

03.12.2018
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22927045

3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.centrenergo.com

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

II. текст повідомлення
30.11.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме 
укладання договору оренди нежитлових примiщень мiж ТОВ «Тандем ЛТД» 
та ПАТ «Центренерго» з мiсячною орендною платою 564 729,60 грн. з 
ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 

ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0056 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол 
№19/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що про-
голосували «за» прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада право-
мочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 
роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 
роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини, пред-
метом яких є вiдчуження Товариством або набуття Товариством земельної 
дiлянки та iншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначенi 
об’єкти та/або внаслiдок яких може вiдбутися зменшення вартостi такого 
майна або зменшення розмiру земельної дiлянки, що належить Товариству 
або перебуває в його користуваннi вiдносяться до значних правочинiв.

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 Громко Я.А.
Виконуючий обов'язки генерального 
директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
03.12.2018

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “центренерГо”

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство «Миколаїво-

бленерго»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23399393
3. Місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса: kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.energy.mk.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до виключної 
компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про надання 
згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту  
АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що незалежно вiд вартостi значни-
ми правочинами є договори оренди земельних дiлянок та iншого нерухомо-
го майна або основних засобiв Товариства. Рiшенням засiдання Наглядо-
вої ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 30.11.2018 (Протокол № 30) надано 
згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення Додаткової угоди 
№ 3 вiд 01.12.2018 до договору № 7 вiд 01.06.2016 оренди нежитлового 
примiщення мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ВIКТОРI -ЦЕНТР» та АТ «Миколаївобленерго». Вiдповiдно до Додаткової 
угоди встановлено, що Сторони дiйшли згоди продовжити строк дiї Догово-
ру та викласти пункт 12.1. Договору в наступнiй редакцiї: «Цей Договiр 

вступає в силу з моменту його пiдписання Сторонами та дiє до «30» квiтня 
2019 року включно». По iншим питанням, якi не врегульованi даною Уго-
дою, Сторони пiдтверджують свої зобов’язання, викладенi в Договорi. За 
умовами договору №7 вiд 01.06.2016 орендна плата за мiсяць оренди ста-
новить 2294,62 грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
правочину становить 2,29462 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що э предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 0,000197%. 
На засiданнi Наглядової ради, при прийняттi зазначеного рiшення присутнi 
7 з 7 членiв Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.11.5. Статуту Товариства 
засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
бiльше половини членiв вiд загального складу Наглядової ради, кворум 
для прийняття рiшень наявний. «За» прийняття рiшення проголосували - 
7  осіб, «Проти» - 0 осiб.
Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол засiдання 
Наглядової ради, на якому прийняте рiшення: 
h t t p s : / / w w w. e n e r g y. m k . u a / f m / d a t a / a k c i o n e r / K a b A k c i o n e r /
protokolnagladovarada/17-18/protokol30-30112018.pdf

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 о.п. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

03.12.2018
(дата)

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента прат «ГотелЬ «Жовтневий»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 32082765
3. Місцезнаходження 49027 дніпро пл.Шевченко, 4-а
4. Міжміський код, телефон та факс 0567448803 0567448803
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації http://www.hotel-zhovtneviy.dp.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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято на засіданні Нагладової ради ПрАТ «Го-

тель «Жовтневий» 03.12.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 

підставі Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Готель «Жовтневий» від 
03.12.2018 р. Крапивний Олексій Анатолійович обрано на посаду Дирек-
тор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону Украї-
ни «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття пас-
портних даних Посадова особа не надала.

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

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

2.директор   Крапивний о.а.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  04.12.2018

прат «ГотелЬ «Жовтневий»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента  

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«аБС-УКр»

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2. текст повідомлення
29.11.2018р. рішенням Генерального директора ПрАТ «АБС-УКР» (На-

каз №70-к від 29 листопада 2018 року) звільнено Головного бухгалтера 
ПрАТ «АБС-УКР»Кім Олену Олександрівну (паспорт серії ТТ №064218, ви-
даний Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11 серпня 2011 року) 
29 листопада 2018 року. Звільнення посадової особи виконано за угодою 
сторін на підставі заяви Кім О.О., Наказу №70-к від 29.11.2018р. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє; обіймала дану посаду 9 місяців 
13 днів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Замість звільненої особи на дану посаду нікого не було призначено.

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

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

Генеральний директор Сарахман о.І.
 29.11.2018 р.
 (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 «атп-1»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 03746384
3. Місцезнаходження 01013 м.Київ Промислова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 285-73-91, (044) 285-63-87
5. Електронна поштова адреса atp1@atp1.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.atp1.kiev.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 

Рішення про припинення повноважень прийнято на підставі особистої 

заяви Панченка А.В.
Посадова особа Панченко Анатолій Валерійович (не надана згода на 

розкриття паспортних даних).
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 15,442503%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 152260грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з вересня 

2017 року.
Замість Панченка А.В. на даний момент на посаду члена Наглядової 

ради 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 прат «атп-1» Кузьменко о.Г.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«могилів-подільський машинобудівний завод».

2. Код за ЄДРПОУ: 14313398
3. Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто Могилів-

Подільський, вулиця Вокзальна 4/67.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04337) 6-51-56/(04337) 6-51-56
5. Електронна поштова адреса: par@14313398.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.14313398.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення. Відповідно до рішення Наглядової ради від 

04.12.2018 року, у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді, 
припинені повноваження Генерального директора Григоренка Олександра 
Михайловича, паспорт серія КН №811419, виданий 07.12.1998 року Ленін-

ським РВПМУ УМВС України в Полтавській області, на посаді був 3 роки, 
розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках )– 0,00%. 

Відповідно до рішення Наглядової ради від 04.12.2018 року призначе-
ний, на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням 
Наглядової ради, Генеральний директор Григоренко Олександр Михайло-
вич, паспорт серія КН №811419, виданий 07.12.1998 року Ленінським 
РВПМУ УМВС України в Полтавській області, протягом останніх 5 років 
зай мав посади: голова правління ПАТ «Полтавамаш», Генеральний дирек-
тор ПрАТ «Могилів-Подільський машзавод», розмiр пакета акцiй в статут-
ному капiталi товариства (у вiдсотках )– 0,00%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

ІІІ. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Генеральний директор Григоренко о. м. 
Дата: 04.12.2018 року.

приватне аКцІонерне товариСтво «моГилІв-подІлЬСЬКий маШиноБУдІвний Завод»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне това-

риСтво «ІнфУЗІя»
2. Код за ЄДРПОУ: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, 21-А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-93-75/76/77, 464-92-66
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.infuzia.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення: 

Посадова особа Директор з виробництва Департаменту з виробни-
цтва інфузійних розчинів Хробатенко Вiталiй Петрович перебував на 
посадi з 11.04.2016 р. Рiшення про звiльнення прийнято без скликання 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi заяви за угодою сто-
рін вiд 07.11.2018 р. та Наказу № 1130/к2 вiд 30.11.2018 р. Посадова 
особа Директор Вінницької філії ПрАТ «Інфузія» Хробатенко Вiталiй Пе-
трович перебував на посадi з 25.04.2016 р. у порядку суміщення посад. 
Рiшення про звiльнення прийнято без скликання загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, на пiдставi заяви за угодою сторін вiд 30.11.2018 р. 
та Наказу № 1130/к3 вiд 30.11.2018 р. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття персональних даних. На дату прийняття рі-
шення замість звільненої особи (повноваження якої припинено), на по-
сади нікого не призначено (не обрано).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством президент лимар в.І., 30.11.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво «ІнфУЗІя»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: акцiонерне товариство «Орiана». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 05743160. 3. Місцезнаходження: 77300, Івано-Франківська обл., 
м. Калуш, вул. Євшана, буд. 9. 4. Міжміський код, телефон, факс: 0347222662, 
0347221872. 5. Електронна поштова адреса: oriana2008@ukr.net. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://www.oriana.if.ua. 7. Вид особливої інформації: 
Відомості зміну типу акціонерного товариства.

II. текст повідомлення. 
Емтіент повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів 

08.11.2018р. (протокол № 11) прийнято рiшення про змiну типу та наймену-
ванння товариства. Зокрема визначено тип товариства як «приватне 
акцiонерне товариство». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про емітента, що мiстяться в ЄДР: 27.11.2018р. Повне найме-
нування емітента до змiни: ВІДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРІА-
НА». Повне найменування емітента пiсля змiни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОРІАНА».

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Виконуючий обов’язки Голови Правління 
Савчук О.Є.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: акцiонерне товариство «Орiана». 
2. Код за ЄДРПОУ: 05743160. 3. Місцезнаходження: 77300, Івано-
Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, буд. 9. 4. Міжміський код, теле-
фон, факс: 0347222662, 0347221872. 5. Електронна поштова адреса: 
oriana2008@ukr.net . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: http://www.oriana.if.ua.  
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

II. текст повідомлення. 
У емітента відбулися зміни в складі посадових осіб, зокрема 30.11.2018р. 

емітента було повідомлено, що вiдповiдно до ст. 237 ЦКУ, законiв України 
«Про акцiонернi товариства», «Про управлiння об’єктами державної 
власностi» та враховуючи протокол позачергових загальних зборiв  
ВАТ «Орiана» вiд 08.11.2018 № 11, наказом Фонду державного майна Укра-
їни вiд 29.11.2018 № 1512 уповноважено на представництво iнтересiв акці-
онера – Фонду державного майна України у складi ревiзiйної комiсiї  
АТ «Орiана» Максимишина Андрiя Михайловича – головного спецiалiста 
вiддiлу звiтностi Управлiння фiнансового планування та фiнансово-
економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту плану-
вання i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань бан-
крутства ФДМ України. Згода на оприлюднення паспортних даних не 
надана. У посадової особи вiдсутнiй пакет акцiй АТ «Орiана», вiдсутня не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iнформацiя про 
строк, на який призначено особу, не надана. Iнформацiя про iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з травня 2018 – голо-
вний спецiалiст, Фонд державного майна України; листопад 2016 - травень 
2018 – безробiтний; серпень 2015 – листопад 2016 – служба у Збройних 
силах України по мобiлiзацiї; березень 2014 – серпень 2015 – безробiтний; 
травень 2012 – березень 2014 – заступник Директора, ТОВ «ЕКОСIПАН».

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Виконуючий обов’язки Голови Правління 
Савчук О.Є.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: акцiонерне товариство «Орiана». 

2. Код за ЄДРПОУ: 05743160. 3. Місцезнаходження: 77300, Івано-
Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, буд. 9. 4. Міжміський код, теле-
фон, факс: 0347222662, 0347221872. 5. Електронна поштова адреса: 
oriana2008@ukr.net . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.oriana.if.ua. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

II. текст повідомлення. 
Емітент повідомляє, що згідно зі статутом товариства рiшенням На-

глядової ради АТ «Орiана» 03.12.2018р. (протокол № 4) обрано Головою 
Наглядової ради товариства Попова Дмитра Сергiйовича, паспорт СВ 
149757, виданий 17.01.2000 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй обл., з 2017 - по сьогоднішній час заступник директора Депар-
таменту – начальник Управління корпоративних прав держави Департа-
менту управління державними підприємствами та корпоративними пра-
вами держави ФДМ України; 2016 р. – 2017 р. – головний спеціаліст 
відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави 
Департаменту управління державними підприємствами та корпоративни-
ми правами держави ФДМ України; 2015 р. – 2016 р. – юрисконсульт  
ТОВ «Сітібудсервіс»;2014 р. – 2015 р. – старший юрисконсульт ТОВ «Рей-
карц Хотел Менеджмент»; 2012 р. – 2014 р. – юрисконсульт ТОВ «Рей-
карц Хотел Менеджмент»; 2011 р. - 2012 р. – юрисконсульт ТОВ «Смарт-
карти та Системи»; Заступником Голови Наглядової ради – Холоднову 
Iрину Петрiвну, паспорт СО 145873, виданий 08.04.1999Ватутiнським  
РУ ГУ МВС України в м. Києвi, з 29.04.2016 по сьогоднішній день - заступ-
ник начальника відділу Управління корпоративних прав держави Депар-
таменту управління державними підприємствами та корпоративними 
правами держави ФДМ України; 15.03.2016-28.04.2016 - заступник на-
чальника відділу Управління корпоративних прав держави Департаменту 
управління корпоративними правами держави ФДМ України; 20.07.2015-
14.03.2016 - головний спеціаліст Управління з питань корпоративних від-
носин Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових 
та корпоративних відносин ФДМ України; 15.09.2014-19.07.2015 - голо-
вний спеціаліст Управління фінансового, майнового контролю та обліку 
корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління 
ФДМ України; 03.09.2012-14.09.2014 - головний спеціаліст Управління 
корпоративних прав держави ФДМ України; Секретарем Наглядової ради 
товариства Божко Ганну Олександрiвну, паспорт МЕ 238992, виданий 
24.04.2003 Деснянським РУГУ МВС України в м. Києвi, 11.04.2018 – по 
цей час головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Де-
партаменту управління державними підприємствами та корпоративними 
правами держави ФДМ України; 15.09.2014 – 03.11.2015 головний спеціа-
ліст Управління забезпечення діяльності господарських товариств та від-
новлення платоспроможності Департаменту корпоративного управління 
ФДМ України; 01.11.2011 – 15.09.2014 головний спеціаліст Управління з 
питань реформування власності Департаменту планування процесів при-
ватизації та реформування власності ФДМ України. У посадових осіб 
вiдсутнi пакети акцiй АТ «Орiана», вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Iнформацiя про строк, на який призначено 
осіб, не надана.

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Виконуючий обов’язки Голови Правління 
Савчук О.Є.

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

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

1. Повне найменування емітента: 
приватне аКцІонерне товариСтво 

«вироБниЧо-КомерцІйна фІрма «ЮГСтрой»
2. Код за ЄДРПОУ: 01391563
3. Місцезнаходження: 65031 місто Одеса, вулиця Миколи Боровського,33
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)728-30-78/(048)728-30-78, 

(048)728-30-78
5. Електронна поштова адреса: info@ugts.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
03.12.2018р. позачерговими загальними зборами (протокол №2/2018) 

прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. 
Предмет правочину: укладення між товариством та Одеською міською ра-
дою договору оренди земельної ділянки за адресою вулиця Миколи 
Боровського,33. Ринкова вартість майна або послуг , що є предметом пра-
вочину, визначена відповідно до законодавства 20519,006 тис.грн. Вартість 
активів за даними останьої фінансової звітності: 1886,0 тис.грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності:1087,96%. 
Загальна кількість голосуючих акцій- 258181, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах- 236054, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення- 236054, кількість голосу-
ючих акцій,що проголосували «проти»- 0. Додаткові критерії для віднесення 
правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, стату-
том не визначені.

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

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

2. директор  мащенко в.л.
04.12.2018

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 

«КУлевЧанСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00955437
3. Місцезнаходження 68261 село Кулевча вулиця Болгарська, буди-

нок 166
4. Міжміський код, телефон та факс (04848)2-23-34 (04848)2-16-78
5. Електронна поштова адреса kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kulevcha@usilos.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 припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

03.12.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі про-

токолу №03-12,18 позачергового засідання Наглядової ради. Посадова 
особа Редя Юрій Антонович, посадова особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді з 
23.02.2015 року

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

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

2.
тимчасово виконуючий 
обов’язки директора

СлоБодянЮК дмитро 
ІвановиЧ

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІнфУЗІя»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне това-
риСтво «ІнфУЗІя»

2. Код за ЄДРПОУ: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, 21-А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-93-75/76/77, 464-92-66
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.infuzia.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення: 

Посадова особа Виконуючий обов’язки Директора з виробництва 
Департаменту з виробництва інфузійних розчинів Чураков Володимир 
Геннадійович призначений 03.12.2018 р. на термiн - до 21.12.2018 р. 
Рiшення про призначення прийнято без скликання загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, на підставі Наказу № 1203/к1 від 03.12. 2018 р. 
Посадова особа Виконуючий обов’язки Директора Вінницької філії 
ПрАТ «Інфузія» Чураков Володимир Геннадійович призначений 
03.12.2018 р. у порядку суміщення посад на термiн - до 21.12.2018 р. 
Рiшення про призначення прийнято без скликання загальних зборів ак-
ціонерів Товариства, на підставі Наказу № 1203/к2 від 03.12. 2018 р. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «ІН-
ФУЗІЯ», Нач.котельні, Нач.цеху енергозабезпечення, Головний інже-
нер. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних да-
них. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством президент лимар володимир Іванович, 
03.12.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«алЬфа-трейд»

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-ТРЕЙД»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 21992388
3. Місцезнаходження – 03067, м. Київ, вул. Виборзька, буд. 42А
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 4530186
5. Електронна поштова адреса - alfa-trade@online.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується  

емітентом для розкриття інформації - http:// alfa-trade.prat.ua /
7. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб емітента.
 Згідно рішення позачергових загальних зборів протокол № 2 від 

03.12.2018р.:
- достроково припинено повноваження (за власним бажанням) Дирек-

тора Скурського Євгенія Володимировича, паспорт громадянина Росій-
ської федерації № 71 6081069 виданий ФМС 77538 09.09.2011р., посвідка 
на постійне проживання серія ІН № 035396 видана Голосіївським РВ ГУ 
ДМС України в м.Києві 21.03.2014р.Часткою в статутному капіталі емітен-
та не володіє. Перебував на посаді з 01.12.2016р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

- обрано на посаду Директора з 04.12.2018р. (за сумісництвом) Григо-
рову Інну Миколаївну, яка не є акціонером ПрАТ «АЛЬФА-ТРЕЙД». Пас-
порт серія ТТ № 189672, виданий Солом’янським РВ ГУДМС України в 
м.Києві 29.11.2013р. Термін повноважень - 5 років. Посади, які займала 
протягом останніх 5 років: ТОВ «Розвиток-21 Сторіччя» - Фінансовий ди-
ректор. На даний момент не є працівником Товариства. Займає посаду (за 
основним місцем роботи) Першого заступник директора ТОВ «УКРАЇН-
СЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», ідентифікаційний код 
юридичної особи: 37133405. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

директор  Є.в.Скурський
03.12.2018р.
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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 
«маШиноБУдІвний Завод «вІСтеК»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
31226457
3. Місцезнаходження 
84500 м. Бахмут вул. Миру, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс 
0627446921 0627446924
5. Електронна поштова адреса 
Litvinova@vistec.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.vistec.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 

03.12.2018 р. прийнято рішення про припинення повноважень Члена 
Наглядової ради Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД  
«ВІСТЕК».

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ПРО-
ТОКОЛУ позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» від 
03.12.2018 р.

Посадова особа Ігнатов Олександр Євгенійович (згоду на розповсю-
дження паспортних даних не надав ), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 7 місяців.
Додаткова інформація: 24.10.2015 Товариству стало відомо про припи-

нення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства (Шматка Ігора Вік-
торовича) без прийняття рішення Загальними зборами акціонерів на під-
ставі п.4 ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі 
смерті. Про що було розкрито інформацію 25.10.2018р. в загальнодоступ-
ній інформаційній базі данних Комісії згідно Положення №2826 від 
03.12.2013р.

Відповідно до ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», 
повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуван-
ням, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного при-
пинення повноважень усього складу наглядової ради. Відповідно до ч.2 
ст.57 вищезазначеного закону, у разі якщо обрання членів наглядової ради 
здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних 

зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки 
стосовно всіх членів наглядової ради.

03.12.2018 р. прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК».

Обрання посадової особи виконано на підставі ПРОТОКОЛУ позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» від 03.12.2018 р., ПРОТО-
КОЛУ засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» від 03.12.2018р.

Літвінов Олег Євгенович (паспорт: серія МН номер 552940 виданий 
02.12.2002 р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області) об-
рано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
-Прокуратура міста Києва (з вересня 2010 року по жовтень 2015 року); 

останні займані посади – заступник прокурора Дніпровського району м. Ки-
єва, слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва;

- ТОВ «ГАЛЄНА» (з червня 2017 року по квітень 2018), юрист;
- ТОВ «МІЛЕНА ГРУП» (з квітня 2018 року по теперішній час), юрист.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.
Обраний загальними зборами акціонерів членом наглядової ради акціо-

нерного товариства - незалежним директором.
03.12.2018 р. прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК».

Обрання посадової особи виконано на підставі ПРОТОКОЛУ позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» від 03.12.2018 р.

Киричок Олександр Едуардович (паспорт: серія ВК номер 840588 ви-
даний 29.09.2011 р. Ворошиловський РВ Донецького МУ ГУМВС України в 
Донецькій області) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: не пра-

цював.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.
Обраний загальними зборами акціонерів членом наглядової ради акціо-

нерного товариства - незалежним директором.
III. підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Генеральний директор дадашов о.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
04.12.2018р.

(дата) 

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента аКцІонерне товариСтво 
«БанК аванГард»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 38690683
3. Місцезнаходження 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, б. 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 222-01-01 (044) 222-01-01
5. Електронна поштова адреса info@avgd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації https://avgd.ua/pro-bank/
informatsiya-pro-emitenta

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішенням Голови Правління (Наказ №23-К від 03.12.2018р.) посадо-

ва особа Гальчевська Людмила Дмитрівна (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано), яка виконувала обов’язки Головного бухгалтера, 
припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі Банку не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.10.2018р. По-
садова особа припинила свої повноваження у зв’язку із призначенням 

на посаду Головного бухгалтера Труш О.М.
Рішенням Голови Правління (Наказ №22-К від 03.12.2018р.) призна-

чено Головним бухгалтером Труш Олену Миколаївну (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Строк, на який призначено особу: не 
визначено. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 17.04.2012р. по 
02.05.2018р. - Заступник головного бухгалтера, начальник Управління 
бухгалтерського обліку та звітності АТ «Сбербанк».

з 01.10.2018р. по 03.12.2018р. - Радник Голови Правління АТ «БАНК 
АВАНГАРД».

з 08.10.2018р. – Член Правління АТ «БАНК АВАНГАРД»
з 03.12.2018р. - Головний бухгалтер АТ «БАНК АВАНГАРД»
Посадова особа набула повноважень у зв'язку із погодженням Націо-

нальним банком України Труш О.М. на посаду Головного бухгалтера.

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

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

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

аКцІонерне товариСтво «БанК аванГард»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «КороСтенСЬКий Завод ХIмIЧноГо 
маШиноБУдУвання»; 2. Код за ЄДРПОУ 00217679; 3. Місце-
знаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б.Хмельницько-
го, буд. 18; 4. Міжміський код, телефон та факс 04142 5-06-65; 5. Електро-
нна поштова адреса khimmash@emzvit.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.khimmash.com.ua; 7. Вид особливої інформації Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради Товари-

ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 04.12.2018 р. 
(Протокол № 26 вiд 04.12.2018 р.) припинено з дати державної реєстрації 
Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хіміч-
ного машинобудування» повноваження:

- Голови та члена Наглядової ради Тищенка Сергія Петровича, який не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Голови та члена Наглядо-
вої ради перебував з 27.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду Го-
лови Наглядової ради нікого не обрано, так як Голову Наглядової ради 
буде обрано на першому засіданні Наглядової ради Приватного акціонер-
ного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»;

- члена Наглядової ради Ущапiвського Андрiя Володимировича, який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00004 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi чле-
на Наглядової ради перебував з 27.04.2018 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Могильного Романа Геннадійовича, який воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00002 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
Наглядової ради перебував з 27.04.2018 р. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Романової Ірини Валентинівни, яка не володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради 
перебувала з 27.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Ромашка Олександра Володимировича, який 
не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради 
перебував з 27.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Ковальської Ольги Миколаївни, яка не володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради 
перебувала з 27.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду члена Нагля-
дової ради нікого не обрано, так як за новою редакцією Статуту Товариства 
кількість членів Наглядової ради зменшено до 5 осіб.

В зв’язку з необхідністю обрання складу Наглядової ради Товариства 
рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 04.12.2018 р. (Про-
токол № 26 вiд 04.12.2018 р.) обрані членами Наглядової ради Товариства 
строком на 3 роки наступні особи:

- Тищенко Сергій Петрович. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Го-
лова Спостережної ради АТ «Фортуна-банк», Голова наглядової ради Пу-
блічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машино-
будування». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Член Наглядової ради Тищенко Сергій Петрович є представником 
акціонера – юридичної особи Вікеймер Інвестментс Лімітед (реєстраційний 
номер 211042), яке володіє 4286349 шт. голосуючими акціями Емітента. 
Посадова особа є представником акцiонера, (не є акцiонером, не є пред-
ставником групи акцiонерiв, не є незалежним директором); 

- Ромашко Олександр Володимирович. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
АТ «Фортуна-банк» - начальник юридичного управління, ТОВ «Мотив» - за-
ступник директора, директор ТОВ «ЮК «Мотив», член наглядової ради Пу-
блічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобу-
дування». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Член Наглядової ради Ромашко Олександр Володимирович є пред-
ставником акціонера – юридичної особи Вікеймер Інвестментс Лімітед (реє-
страційний номер 211042), яке володіє 4286349 шт. голосуючими акціями 
Емітента. Посадова особа є представником акцiонера, (не є акцiонером, не є 
представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Романова Ірина Валентинівна. Часткою в статутному капіталі емітента 

не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: дирек-
тор з фінансових питань ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП», член наглядової 
ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного 
машинобудування». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Член Наглядової ради Романова Ірина Валентинівна є 
представником акціонера – юридичної особи Вікеймер Інвестментс Лімітед 
(реєстраційний номер 211042), яке володіє 4286349 шт. голосуючими акція-
ми Емітента. Посадова особа є представником акцiонера, (не є акцiонером, 
не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Могильний Роман Геннадійович. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0.00002 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
менеджер управління маркетингу ПАТ «Хіммаш», член наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного маши-
нобудування». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є 
представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Ущапівський Андрiй Володимирович. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0.00004 %. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: юрисконсульт ПАТ «Хіммаш», член наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного маши-
нобудування». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не 
є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

В зв’язку з необхідністю переобрання складу Ревізійної комісії Товари-
ства рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 04.12.2018 р. 
(Протокол № 26 вiд 04.12.2018 р.) припинено з дати державної реєстрації 
Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хіміч-
ного машинобудування» повноваження:

- Голови та члена Ревізійної комісії Костюк Любові Iванiвни, яка володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00008 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Голови та чле-
на Ревізійної комісії перебувала з 29.04.2016 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на по-
саду Голови Ревізійної комісії нікого не обрано, так як Голову Ревізійної ко-
місії буде обрано на першому засіданні Ревізійної комісії Приватного акціо-
нерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»;

- члена Ревізійної комісії Мельник Катерини Валентинівни, яка володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00022 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Ревізій-
ної комісії перебувала з 29.04.2016 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- члена Ревізійної комісії Юркевича Юрія Володимировича, який не во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Ревізійної комісії 
перебував з 29.04.2016 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. 

В зв’язку з необхідністю обрання складу Ревізійної комісії Товариства 
рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 04.12.2018 р. (Про-
токол № 26 вiд 04.12.2018 р.) обрані членами Ревізійної комісії Товариства 
строком на 3 роки наступні особи:

- Костюк Любов Iванiвна. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0.00008 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
економіст у ФОП Песчаницький Сергій Валерійович; Голова ревізійної комі-
сії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного 
машинобудування». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних;

- Мельник Катерина Валентинівна. Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента 0.00022 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: менеджер управління маркетингу Публічного акціонерного 
товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», член реві-
зійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод 
хімічного машинобудування». Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя своїх паспортних даних;

- Юркевич Юрій Володимирович. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: стар-
ший декларант Управління маркетингу Публічного акціонерного товариства 
«Коростенський завод хімічного машинобудування», начальник відділу збуту 
управління маркетингу Публічного акціонерного товариства «Коростенський 
завод хімічного машинобудування». – член ревізійної комісії Публічного 
акціо нерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудуван-
ня». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Голова Правлiння Рубан Вiктор 
Анатолiйович 04 грудня 2018 року.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127
3. Місцезнаходження: 49069, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

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

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

Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович
03.12.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження  - 34663, Рівненська область, Березнівський р-н,

с. Кургани, вулиця Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса  - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміни до статуту при-

ватного акціонерного товариства, пов`язані із переважним правом
акціонерів на придбання акцій цього товариства

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 30.11.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до стату-
ту: загальні збори акціонерів (протокол №2/2018 від 30.11.2018 року).
Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності):нова редакція
Статуту набере чинності з моменту державної реєстрації. На момент
підготовки особливої інформації державна реєстрація статуту ще не
проведена. Кількість акціонерів на дату прийняття рішення:17. Опис
змін до статуту емітента  - зміни виключають із статуту  ПрАТ "Берез-
нівське птахопідприємство"  переважне право його акціонерів на купів-
лю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

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

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

Голова правління 
Корнюхіна Ольга Миколаївна 

03.12.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127
3. Місцезнаходження: 49069, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

46 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства
II. Текст повідомлення

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

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

Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 30.11.2018

Дата
вчинення

дії

Зміни
(призначе-
но, звільне-
но, обрано
або припи-
нено пов-

новаження)

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові

або повне
най-

менування
юридичної

особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Розмір час-
тки в ста-

тутному ка-
піталі емі-
тента (у

відсотках

1 2 3 4 5 6

30.11.2018 призначено
Корпора-

тивний сек-
ретар

Портна
Свiтлана

Володими-
рiвна

н/д 0.0

Зміст інформації: Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiдан-
нi, яке вiдбулося 30.11.2018 р. (Протокол засiдання № 163-1), було прий-
нято рiшення про покладання обов'язків Корпоративного секретаря АТ
"АБ "РАДАБАНК" з 03.12.2018 р. на начальника вiддiлу корпоративного
забезпечення юридичного управлiння Портну Свiтлану Володимирiвну
за сумiсництвом. Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00% Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадову особу призначено зi строком повноважень - на невизначений
строк. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 03.2013-
01.2018 -Заступник начальника юридичного управлiння ПАТ "АБ "РА-
ДАБАНК"; з 01.2018 по теперiшнiй час - Начальник вiддiлу корпоратив-
ного забезпечення АТ "АБ "РАДАБАНК". Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала.

№
з/п

Дата вчи-
нення дії

Повне найменування акці-
онерного товариства до зміни

Повне найменування ак-
ціонерного товариства

після зміни
1 2 3 4

1 29.11.2018
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ

БАНК "РАДАБАНК"

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК "РАДАБАНК"

Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБ-
ЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"РАДА-
БАНК" 02 листопада 2018 року (Протокол № 81) прийнято рiшення про
змiну найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"АК-
ЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" та типу з публiчного на приватне.  Дата
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну осо-
бу, що мiстяться в ЄДРЮОФОПГФ - 29 листопада 2018 року.  Повне най-
менування акцiонерного товариства до змiни -ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"РАДАБАНК". Повне найменування
акцiонерного товариства пiсля змiни -АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-
ЦIОНЕРНИЙ БАНК" РАДАБАНК".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127
3. Місцезнаходження: 49069, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.
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4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

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

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

Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович
03.12.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження  - 34663, Рівненська область, Березнівський р-н,

с. Кургани, вулиця Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса  - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміни до статуту при-

ватного акціонерного товариства, пов`язані із переважним правом
акціонерів на придбання акцій цього товариства

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 30.11.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до стату-
ту: загальні збори акціонерів (протокол №2/2018 від 30.11.2018 року).
Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності):нова редакція
Статуту набере чинності з моменту державної реєстрації. На момент
підготовки особливої інформації державна реєстрація статуту ще не
проведена. Кількість акціонерів на дату прийняття рішення:17. Опис
змін до статуту емітента  - зміни виключають із статуту  ПрАТ "Берез-
нівське птахопідприємство"  переважне право його акціонерів на купів-
лю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

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

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

Голова правління 
Корнюхіна Ольга Миколаївна 

03.12.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127
3. Місцезнаходження: 49069, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.
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4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства
II. Текст повідомлення

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

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

Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 30.11.2018

Дата
вчинення

дії

Зміни
(призначе-
но, звільне-
но, обрано
або припи-
нено пов-

новаження)

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові

або повне
най-

менування
юридичної

особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Розмір час-
тки в ста-

тутному ка-
піталі емі-
тента (у

відсотках

1 2 3 4 5 6

30.11.2018 призначено
Корпора-

тивний сек-
ретар

Портна
Свiтлана

Володими-
рiвна

н/д 0.0

Зміст інформації: Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiдан-
нi, яке вiдбулося 30.11.2018 р. (Протокол засiдання № 163-1), було прий-
нято рiшення про покладання обов'язків Корпоративного секретаря АТ
"АБ "РАДАБАНК" з 03.12.2018 р. на начальника вiддiлу корпоративного
забезпечення юридичного управлiння Портну Свiтлану Володимирiвну
за сумiсництвом. Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00% Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадову особу призначено зi строком повноважень - на невизначений
строк. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 03.2013-
01.2018 -Заступник начальника юридичного управлiння ПАТ "АБ "РА-
ДАБАНК"; з 01.2018 по теперiшнiй час - Начальник вiддiлу корпоратив-
ного забезпечення АТ "АБ "РАДАБАНК". Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала.

№
з/п

Дата вчи-
нення дії

Повне найменування акці-
онерного товариства до зміни

Повне найменування ак-
ціонерного товариства

після зміни
1 2 3 4

1 29.11.2018
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ

БАНК "РАДАБАНК"

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК "РАДАБАНК"

Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБ-
ЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"РАДА-
БАНК" 02 листопада 2018 року (Протокол № 81) прийнято рiшення про
змiну найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"АК-
ЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" та типу з публiчного на приватне.  Дата
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну осо-
бу, що мiстяться в ЄДРЮОФОПГФ - 29 листопада 2018 року.  Повне най-
менування акцiонерного товариства до змiни -ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"РАДАБАНК". Повне найменування
акцiонерного товариства пiсля змiни -АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-
ЦIОНЕРНИЙ БАНК" РАДАБАНК".

Шановний акціонере !
Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР», код ЄДРПОУ 

02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2 по-
відомляє про скликання позачергових Загальних зборів, в порядку п.5 
ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться  
21 грудня 2018 року за адресою: м.Київ, вул.раїси окіпної,2, 
Г\К«турист»(2-й поверх) кабінет президента прат «УКрпрофтУр».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.
Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Порядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

ПрАТ «УКРПРОФТУР».
2.Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів 

ПрАТ «УКРПРОФТУР». 
3.Про регламент проведення позачергових Загальних зборів 

ПрАТ «УКРПРОФТУР».
4.Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінан-

сового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2019 рік.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах - станом на 24 годину 17 грудня 2018 року, за три робочі 
дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свід-
чить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нота-
ріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних збо-
рах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому 
законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіре-
ність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформ-
лене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і 
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 

передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо го-
лосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення 
про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та 
порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів;

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мо-
жуть за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, 2 поверх, приймальня Прези-
дента ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 11.00 
по 15.00, до дати проведення позачергових Загальних зборів, а в день 
проведення позачергових Загальних зборів ознайомитися з вищенаведе-
ними документами можна особисто в місці проведення позачергових За-
гальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів 
з документами є Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець Сергій Ми-
колайович, тел. (044) 568-44-28. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 
2 115 030 штук, кількість голосуючих акцій 2 115 030 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного -  
http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore.

телефон для довідок: (044) 568-44-28.
наглядова рада прат «УКрпрофтУр».

приватне аКцІонерне товариСтво «УКрпрофтУр»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127
3. Місцезнаходження: 49069, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

46
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

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

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

Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович
03.12.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ
ПТАХОПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження  - 34663, Рівненська область, Березнівський р-н,

с. Кургани, вулиця Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса  - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміни до статуту при-

ватного акціонерного товариства, пов`язані із переважним правом
акціонерів на придбання акцій цього товариства

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 30.11.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до стату-
ту: загальні збори акціонерів (протокол №2/2018 від 30.11.2018 року).
Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності):нова редакція
Статуту набере чинності з моменту державної реєстрації. На момент
підготовки особливої інформації державна реєстрація статуту ще не
проведена. Кількість акціонерів на дату прийняття рішення:17. Опис
змін до статуту емітента  - зміни виключають із статуту  ПрАТ "Берез-
нівське птахопідприємство"  переважне право його акціонерів на купів-
лю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

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

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

Голова правління 
Корнюхіна Ольга Миколаївна 

03.12.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127
3. Місцезнаходження: 49069, Днiпро, проспект Олександра Поля, буд.

46 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)387652 (0562)387660
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.radabank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства
II. Текст повідомлення

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

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

Голова Правлiння Стоянов Сергiй Борисович 30.11.2018

Дата
вчинення

дії

Зміни
(призначе-
но, звільне-
но, обрано
або припи-
нено пов-

новаження)

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові

або повне
най-

менування
юридичної

особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Розмір час-
тки в ста-

тутному ка-
піталі емі-
тента (у

відсотках

1 2 3 4 5 6

30.11.2018 призначено
Корпора-

тивний сек-
ретар

Портна
Свiтлана

Володими-
рiвна

н/д 0.0

Зміст інформації: Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiдан-
нi, яке вiдбулося 30.11.2018 р. (Протокол засiдання № 163-1), було прий-
нято рiшення про покладання обов'язків Корпоративного секретаря АТ
"АБ "РАДАБАНК" з 03.12.2018 р. на начальника вiддiлу корпоративного
забезпечення юридичного управлiння Портну Свiтлану Володимирiвну
за сумiсництвом. Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0,00%.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00% Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадову особу призначено зi строком повноважень - на невизначений
строк. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 03.2013-
01.2018 -Заступник начальника юридичного управлiння ПАТ "АБ "РА-
ДАБАНК"; з 01.2018 по теперiшнiй час - Начальник вiддiлу корпоратив-
ного забезпечення АТ "АБ "РАДАБАНК". Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала.

№
з/п

Дата вчи-
нення дії

Повне найменування акці-
онерного товариства до зміни

Повне найменування ак-
ціонерного товариства

після зміни
1 2 3 4

1 29.11.2018
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ

БАНК "РАДАБАНК"

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК "РАДАБАНК"

Зміст інформації: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБ-
ЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"РАДА-
БАНК" 02 листопада 2018 року (Протокол № 81) прийнято рiшення про
змiну найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"АК-
ЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" та типу з публiчного на приватне.  Дата
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну осо-
бу, що мiстяться в ЄДРЮОФОПГФ - 29 листопада 2018 року.  Повне най-
менування акцiонерного товариства до змiни -ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"РАДАБАНК". Повне найменування
акцiонерного товариства пiсля змiни -АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-
ЦIОНЕРНИЙ БАНК" РАДАБАНК".

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КІровоГрадоБленерГо»

ЗатвердЖено:
Рішенням Правління ПрАТ «Кіровоградобленерго»Протокол № 21 від 

26.11.2018 р.
ІнформацІйне оГолоШення

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської 
діяльності

1. Найменування замовника: приватне акціонерне товариство «Кі-
ровоградобленерго»

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 23226362
3. Місцезнаходження замовника: 25015, Україна, Кіровоградська об-

ласть, м. Кропивницький, Студентський бульвар, 15.
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з 

учасниками:Секретар Комітету (комітет з призначень аудиторів) - уповно-
важений здійснювати зв’язок з учасниками:Стеценко олександр олек-
сандрович, 25015, Україна, м. Кропивницький, Студентський буль-
вар,  15, тел. – (0522) 35-82-38, Oleksandr.Stetsenko@kiroe.com.ua 

5. Конкретна назва предмета закупівлі: аудиторські послуги.
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):
Код дК 021:2015 - 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послу-

ги (аудиторські послуги).
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 

послуга.
8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання по-

слуг: 25015, Україна, м. Кропивницький, Студентський бульвар, 15.
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: відпо-

відно до умов проекту договору та тендерної документації (запиту 
цінових пропозицій).

10. Кінцевий термін формування аудиторського висновку - відповідно 
до умов проекту договору та тендерної документації (запиту цінових 
пропозицій).

11. Відомості про предмет та об’єм перевірки - відповідно до умов про-
екту договору та тендерної документації (запиту цінових пропозицій).

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вар-
тість предмета закупівлі: 900 000,00 грн., з пдв.

13. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: від-
повідно до вимог тендерної документації (запиту цінових пропозицій).

14. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних 
пропозицій, та їх питома вага (за наявності). - відповідно до вимог тен-
дерної документації (запиту цінових пропозицій).

15. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій з підтвердними до-
кументами: 17.12.2018 року до 10-00 години за Київським часом.

16. Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами – відпо-
відно до вимог тендерної документації (запиту цінових пропозицій).

17. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відповідно до вимог 
тендерної документації (запиту цінових пропозицій).

18. Посилання на веб-сайт Замовника, на якому розміщено тендерна 
документація (запит цінової пропозиції) – http://www.kiroe.com.ua ;

19. Примітка – річний план закупівель на 2019 рік.

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО прат «Слов’янський 

завод електромонтажних виробів»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 05419152
3. Місцезнаходження – 84112, донецька область, Слов'янський 

р-н, м.Слов'янськ, вул.мартиненка,б.73
4. Міжміський код, телефон та факс - (06262) 2-76-86
5. Електронна поштова адреса - zvit_szei@mufta-era.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації - http:// mufta-era.com /
7. Вид особливої інформації - відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного То-
вариства «Слов’янський завод електромонтажних виробів» (далi - 
Товариство) вiд 28.04.2017 року попередньо надано згоду на вчинення 
Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено 
до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Това-
риством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi 
поточної господарської дiяльностi, а саме: якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 відсотків 

вартості активів за даними останньої річної (2016 р) фінансової звітнос-
ті Товариства.

Укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною 
вартiстю до 1264,05 тис. грн., при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Правлінням Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 1264,05 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 2528,10 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
50,0 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1222 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 1222 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 1222 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття рiшення – 0 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Утримався» – 0 штук.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Голова правління  Гелла о.Ю.
03.12.2018р.

прат «Слов’янСЬКий Завод елеКтромонтаЖниХ вироБІв»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БДЖОЛОАГРОСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ: 00693109
3. Місцезнаходження: 52071, Днiпропетровська область, Днiпровський

район, селище Дослiдне, Наукова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-44-21, (056) 370-44-21
5. Електронна поштова адреса: info@bdgoly.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: bdgoly.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
03.12.2018 року припинено повноваження головного бухгалтера - Фiш-

бах Ольги Григорiвни (наказ №12-ка вiд 03.12.2018 року). Рiшення прий-
нято на пiдставi заяви головного бухгалтера вiд 26.11.2018 року - про
звiльнення її з роботи за згодою сторiн.Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Перебувала на посадi з 08.01.2014 року. Замiсть звiльненої особи на
посаду головного бухгалтера нiкого не призначено-директор буде викону-
вати обов'язки головного бухгалтера.

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

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

Директор Овсюк Олександр Олександрович 04.12.2018 року

дерЖавна ІпотеЧна УСтанова
до уваги власників облігацій дІУ!

до уваги власників облігацій дІУ! ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНО-
ВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій «X2», «Y2», за-
реєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, відповідно оприлюдне-
ного на офіційному сайті Міністерства фінансів України 
середньозваженого рівня дохідності останнього за номером розміщення 
результативного аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної 
позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, що 
відбувся 20 листопада 2018 року, рівень відсоткової ставки на двадцять 
п’ятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2» встановлюється на 
рівні 14,30 (чотирнадцять цілих тридцять сотих) % річних у гривні.

пат «КредоБанК»
повідомлення емітента облігацій

ПАТ «КРЕДОБАНК» повідомляє про встановлення ставки дохід-
ності, за якою нараховується дохід за облігаціями ПАТ «КРЕДОБАНК» 
серії В (ISIN UA4000199392) за 5-6 відсоткові періоди на рівні 16% 
річних. 

Голова правління
пат «КредоБанК»  Ґ. Шатковскі

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

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ 
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004 Київ бул. Т.Шевченка/

вул. Пушкiнська, 8/26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 4986446 486-04-90

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

https://vtb.ua/about/general/information/
special-information/

7. Вид особливої інформації Про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» повiдомляє про припинення 

повноважень члена Наглядової ради Загороднього Сергiя Анатолiйовича 
на пiдставi його заяви. Загороднiй Сергiй Анатолiйович (згоди на розкриття 

паспортних даних не надано), член Наглядової ради - незалежний член, не 
володiє акцiями або частками в статутному капiталi АТ «ВТБ БАНК». По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради 2 роки 
i 4 мiсяцi. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призна-
чено (не обрано) на посаду.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» повiдомляє про припинення 
повноважень члена Наглядової ради Мороз Юлiї Анатолiївни на пiдставi її 
заяви. Мороз Юлiя Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано), член Наглядової ради - незалежний член, не володiє акцiями або 
частками в статутному капiталi АТ «ВТБ БАНК». Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа 
перебувала на посадi члена Наглядової ради 7 мiсяцiв. Замiсть особи, пов-
новаження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано) на посаду.

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 Заболотна Ю.Ю.
Уповноважена особа фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб на 
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї

(підпис) (ініціали та 
прізвище керівника)

М.П. 2018.12.03
(дата)

аКцIонерне товариСтво “втБ БанК”
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 повІдомлення 
про ліквідацію пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «За-

Критий недиверСифІКований Корпоративний ІнвеСтицІйний 
фонд «реЗервна нерУХомІСтЬ» (надалі – Фонд), ідентифікаційний 
код 33151813, реєстраційний код за ЄДРІСІ 132306. Єдиним учасником 
Фонду було прийнято рішення від 29.11.2018 року № 1 про ліквідацію Фон-

ду. Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог починається з дня опублі-
кування цього повідомлення та триває 2 (два) місяці. Кредитори подають 
заяви до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Фонду із дода-
ванням підтверджуючих документів. Місцезнаходження Фонду: 04210, 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12Л. Тел.: (044) 426 61 16. 

Голова ліквідаційної комісії фонду  Слабковський м.в.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗаКритий недиверСифІКований 
Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд «реЗервна нерУХомІСтЬ»

повІдомлення ІнформацІї
про ліквідацію пайовоГо венЧУрноГо 

ІнвеСтицІйноГо фонд недиверСифІКованоГо 
видУ ЗаКритоГо типУ «ІмпУлЬС-КапІтал»

(код за ЄдрІСІ – 23300316), 
порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог

Керуючись вимогами розділу ІІ Положення про порядок припинення пайово-
го інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 
№ 2605 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2013 р. за 
№ 2128/24660, ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонд 
недиверсифікованого виду закритого типу «Імпульс-Капітал» (далі – пвІф 
«Імпульс-Капітал»/фонд) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «СВОП» (далі - товариство) повідомляє наступне. 

1. 03 грудня 2018 р. Загальними Зборами Учасників Товариства прий-
нято рішення про припинення діяльності ПВІФу «Імпульс-Капітал» до за-
кінчення строку, встановленого регламентом Фонду (13.05.2040 р.), шля-
хом його ліквідації, за погодженням єдиного учасника Фонду (Протокол 
Загальних зборів Учасників Товариства від 03.12.2018 р. № 12/1). 

2. Порядок та строк пред'явлення кредиторами своїх вимог до ПВІФу 
«Імпульс-Капітал»:

− строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду – 2 (два) міся-
ці з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому ор-
гані (виданні);

− заяви із вимогами подаються на ім’я голови ліквідаційної комісії Фонду 
– Торопіної Н.Є., за адресою Товариства, а саме: 03124, м. Київ, 
Солом'янський район, бульвар Івана Лепсе, будинок 8;

− до заяв обов’язково додаються належним чином оформлені докумен-
ти, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог до Фонду; 

− кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає розгляду лік-
відаційною комісією протягом 5-ти робочих днів з дати її отримання;

− за результатом розгляду вказаних заяв ліквідаційна комісія приймає 
рішення про затвердження або обґрунтоване відхилення вимог кредиторів, 
про яке не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє кредито-
рів шляхом надсилання рекомендованих листів на адреси, що вказані у 
заявах відповідних кредиторів.

Голова ліквідаційної комісії фонду/ 
Генеральний директор товариства ______________ торопіна н.Є. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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рынок акций У раины вошел в зиму 
умеренным снижением

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизил-
ся на 0,36% - до 577,95 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 122,69 млн грн, в 
том числе акциями – 5,99 млн грн.

В «индексной корзине» изменились в стоимости бума-
ги «Донбассэнерго» (-2,98%), «Центрэнерго» (-0,45%) и 
Райффайзен Банка Аваль (-0,28%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» в поне-
дельник остался неизменным на уровне 1748,31 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 
16:15 кв снизился на 0,15% - до 446,03 пункта при объе-
ме торгов 2,485 млн злотых (18,7 млн грн).

Среди индексных бумаги изменились котировки «Агро-
тона» (-4,17%) и агрохолдинга ИМК (-2,77%).

перевыполнение госбюджета по доходам 
в  ноябре на 2,5% сократило отставание 

от  плана 11 мес. до 1,9% – Госказначейство
Доходы государственного бюджета Украины в ноябре 

2018 года составили 95,72 млрд грн, что на 2,32 млрд  грн, 
или на 2,5% выше планового показателя, сообщила Го-
сударственная казначейская служба в понедельник.

Согласно ее данным, по сравнению с ноябрем 
2017 года бюджетные поступления возросли на 
18,72 млрд грн, или на 24,3%.

Общий фонд в минувшем месяце получил 87,65 млрд 
грн, что на 17,22 млрд грн, или на 24,5% превышает по-
казатель годичной давности.

В целом по итогам 11 месяцев 2018 года доходы гос-
бюджета достигли 843,13 млрд грн, отставание от плано-
вых показателей – 16,22 млрд грн, или 1,9%. По сравне-
нию с 11 месяцами 2017 года достигнут рост доходов на 
118,66 млрд грн, или 16,4%, свидетельствуют данные Го-
сказначейства.

Согласно данным ведомства, поступления в общий 
фонд за январь-ноябрь составили 760,84 млрд грн, что 
на 1,5% ниже плана и на 19,2% выше показателя января-
ноября-2017.

Как указано в материалах Госказначейства, налоги 
поступления за 11 месяцев 2018 года пополнили бюджет 
на 357,69 млрд грн, что на 1,98 млрд грн, или на 0,6% 
ниже планового показателя. Вместе с тем таможенные 
поступления соответствовали плану и составили 
309,18 млрд грн. По сравнению с 11 месяцами 2017 года 
налоговые поступления выросли на 18%, таможенные – 
на 13%.

В ноябре поступления по налогам составили 
45,17 млрд грн, что на 6,5% ниже ожидаемого уровня и 
на 27,8% выше показателя ноября прошлого года. Тамо-
женные поступления за ноябрь недотянули до плановых 
0,1%, достигнув 33,58 млрд грн и превысив показатель 
ноября-2017 на 11,6%.

В целом ноябрьский план по ГФС недовыполнен на 
3,9% относительно плановых показателей: поступления 
составили 78,75 млрд грн.

Как уточнило Госказначейство, за 11 месяцев это-
го года НДС был возмещен на сумму 121,61 млрд грн, 
что на 11,9% превышает показатель января-ноября-

2017. В том числе ноябрьское возмещение составило 
13,65 млрд грн по сравнению с 10,3 млрд грн в октябре 
этого года и 11,42 млрд грн в ноябре-2017.

Доходы местных бюджетов в ноябре 2018 года соста-
вили 25,24 млрд грн, что на 14,1% превышает прошло-
годний показатель, а в целом за 11 месяцев этого года 
местные бюджеты получили 221,93 млрд грн, что на 
16,2% выше показателя за аналогичный период 2017-го.

Согласно данным Госказначейства, поступления еди-
ного социального взноса (ЕСВ) в ноябре по сравнению с 
ноябрем-2017 увеличились на 27% - до 20,2 млрд грн, а 
за 11 месяцев этого года – на 26,8% и составили 
203,98 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2017 году воз-
росли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, расходы – на 
22,5%, до 839,24 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2018 году определены 
в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы  – 
на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).

Кабмин в 2019г намерен сформировать 
набсоветы 5 госкомпаний – Саенко

Кабинет министров намерен сформировать наблюда-
тельные советы пяти государственных компаний, уже 
начал подготовку к конкурсному отбору независимых 
членов набсоветов для «Укргидроэнерго» и «Энергоато-
ма», сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

«На следующий год планируем сформировать еще 
пять наблюдательных советов для особо важных госу-
дарственных предприятий. Уже начали подготовку к от-
бору по «Укргидроэнерго» и «Энергоатому», – сказал он 
в ходе Международного форума корпоративных дирек-
торов во вторник в Киеве.

«Вскоре определим еще три предприятия», – доба-
вил он.

Как напомнил А.Саенко, обновленный номинацион-
ный комитет в текущем году сформировал набсоветы 
для «Укрзализныци», «Укрэнерго» и «Укрпочты».

«Сейчас отбираем претендентов в набсоветы Адми-
нистрации морских портов Украины и Международного 
аэропорта «Борисполь», – отметил он.

мажоритарий «агротона»  
докупил 484 тыс. акций

Мажоритарный акционер агрохолдинга «Агротон» (Лу-
ганская обл.) Юрий Журавлев, которому по итогам пер-
вого полугодия 2018 года принадлежало 75,53% акций 
(16,368 млн), докупил еще 484 тыс. акций Agroton Public 
Limited.

Согласно сообщению «Агротона» на Варшавской 
фондовой бирже (WSE), компания 3 декабря получила 
соответствующее уведомление от Ю.Журавлева.

Сделка была осуществлена вне регулируемого рын-
ка, уточняется в релизе.

Курс акций «Агротона» на WSE 3 декабря снизился на 
1,67% - до PLN3,54 за штуку.

Как сообщалось, «Агротон» в январе-июне 2018 года 
увеличил чистую прибыль на 46,5% по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года – до $11,8 млн. Его выруч-
ка за этот период незначительно выросла – до $16,62 млн 
против $16,54 млн за шесть месяцев 2017 года.
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«Агротон» работает на рынке Украины с 1992 года. 
Специализируется на выращивании зерновых и маслич-
ных культур, производстве и реализации продукции жи-
вотноводства. Земельный банк «Агротона» – около 
110 тыс. га, расположен в Луганской и Харьковской об-
ластях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луган-
ской области.

«астарта» с 26 по 30 ноября  
выкупила 6,2 тыс. акций

Astarta Holding N.V. (Нидерланды), холдинговая ком-
пания агропромышленного холдинга «Астарта», с 26 по 
30 ноября выкупила 6,213 тыс. собственных акций, сред-
няя цена по итогам сделок составила PLN28,51 за акцию 
($7,57 по текущему курсу).

Согласно сообщению компании на Варшавской фон-
довой бирже (WSE), цены сделок колебались в пределах 
PLN27,9 - PLN28,9 за акцию.

По данным WSE, курс акций «Астарты» 4 декабря 
2018 года снизился на 0,36% - до PLN27,3 за штуку.

Как сообщалось, совет директоров Astarta Holding 
N.V. назначил агентом по выкупу акций в рамках 
утвержденной программы выкупа (buyback program) 
польский инвестиционный банк Pekao Investment 
Banking S.A.

Программа выкупа была одобрена с целью выполне-
ния обязательств по привлеченному финансированию, 
предусматривающего конвертацию долга в акционерный 
капитал, а также для реализации программы поощрения 
менеджмента.

Акционеры Astarta Holding 25 мая 2018 года одобрили 
решение о продлении еще на 18 месяцев (от даты со-
брания акционеров) программы обратного выкупа акций. 
Согласно решению компания может выкупить максимум 
2,5 млн акций (до 10% ценных бумаг в обращении) по 
цене не более PLN125 за шт.

По данным компании, по состоянию на конец 2017 года 
на ее казначейском счете находились 2,38% акций. Еще 
36,26% ценных бумаг принадлежало Виктору Иванчику, 
28,06% - канадской фингруппе Fairfax, 33,3% - другим 
акционерам.

«Астарта» - вертикально интегрированный агропро-
мышленный холдинг, осуществляющий деятельность в 
Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, 
Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской 
областях. В состав холдинга входят восемь сахарных за-
водов, агрохозяйства с земельным банком около 
250  тыс. га и молочные фермы.

Агропромхолдинг по итогам 2017 года получил 
EUR61,84 млн чистой прибыли, что на 25,2% меньше, 
чем за 2016 год. EBITDA сократилась на 21% – до 
EUR120,24 млн, тогда как консолидированная выручка 
возросла на 24,3% – до EUR458,6 млн.

Чистая прибыль «Астарты» за первое полугодие 
2018 года составила EUR37,25 млн, что на 48,7% ниже 
этого показателя по итогам первого полугодия 2017 года. 
Ее консолидированная выручка сократилась на 30% – 
до EUR175,12 млн.

При подготовке раздела «Новини» использова-
ны материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АБС-УКР 4
2. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 2
3. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 12
4. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 12
5. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 13
6. АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 9
7. АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 10
8. ПРАТ АЛЬФА-ТРЕЙД 6
9. ПРАТ АТП-1 4

10. АТ БАНК АВАНГАРД 7
11. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 11
12. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 9
13. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ» 6
14. АТ ВТБ БАНК 11
15. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» 4
16. ПАТ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ» 11
17. ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 11
18. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 3
19. ПРАТ ЄВРОТЕК 12
20. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» 13
21. ПВІФ ІМПУЛЬС-КАПІТАЛ 13
22. ПРАТ ІНФУЗІЯ 5
23. ПРАТ ІНФУЗІЯ 6
24. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 10
25. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 8
26. ПАТ КРЕДОБАНК 11
27. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 6
28. ПРАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 7
29. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 3
30. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 4
31. АТ ОРІАНА 5
32. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 13
33. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ 10
34. ПРАТ УКПОСТАЧ 12
35. ПРАТ УКРПРОФТУР 9
36. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 3
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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 № 18233
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.12.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

При йом ого ло шень для публікації у бюлетені «Відомості НКЦПФР»:

e ma il: newspaper@smida.gov.ua

за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394 
(044) 4983816
(044) 4983815


