
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
02.08.2018 року  № 120/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) на підставі рі-
шення Комісії від 16 вересня 2016 року № 930 «Про на-
дання повноважень», відповідно до Порядку ведення 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням Комі-
сії від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№ 2213/22525 (із змінами), на підставі заяви, поданої 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ТОВ «АФ «АК-
ТИВ»): код за ЄДРПОУ 32635145, 67833, Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, смт Великодолинське, вул. Парко-

ва, буд. 16, кв. 29, про внесення змін до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, та докумен-
тів, згідно з підпунктом «г» пункту 1 розділу VI Порядку, а 
саме в зв’язку з подовженням терміну чинності свідоцтва 
про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, виданого Аудиторською палатою України № 3292 від 
27 листопада 2003 року, до 26 червня 2023 року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» 
(ТОВ «АФ «АКТИВ») (код за ЄДРПОУ 32635145) до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів.
 Голова Комісії  Хромаєв Т.З.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№148 (2901) 06.08.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

1

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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про винекнення особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Одяг.» 

Код за ЄДРПОУ: 01554249. Місцезнаходження :76006, Iвано-Франкiвськ , 
Максимовича, 8. Телефон (0342) 56-66-55 Електронна поштова адреса: 
odyagvat@ukr.net Адреса сторінкив мережі інтернет www. odyah.pat.ua

Текст повідомлення: 
Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв ПРАТ «ОДЯГ.» вiд 01.08.2018р. 

було надано згоду на вчинення правочинiв щодо яких у Сухомлин Любовi 
Олександрiвни (Голова Наглядової ради ПРАТ «Одяг.», кiнцевий 
бенефiцiарний власник ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК», Код ЄДРПОУ 36497264), 
Сухомлина Максима Олександровича Генерального директора 
ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» є заiнтересованiсть, а саме надати згоду 
ПрАТ «Одяг.» на укладання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Договору про 
внесення змiн до iпотечного договору, предметом iпотеки за яким є 
адмiнiстративно-складськi будiвлi загальною площею 7897 кв.м. за адре-

сою м. Iвано-Франкiвськ, вул. Максимовича, 8, у зв’язку iз збiльшенням 
лiмiту ГКД, укладеного ТОВ «Галичина-Табак» з АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», до 90 (дев’яносто) мiльйонiв гривень i продовженням термiну дiї до 
25.11.2025 року. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину - 
90000 тис.грн. ;вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 4097 тис.грн.; співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності – 2196.73%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4241751 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4139581 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -4720, «проти» - 0, «не 
голосували» 4134861 (акцiї у власностi акцiонера, щодо якого є 
заiнтересованiсть у вчиненнi правочину).

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

Генеральний директор  Сухомлин А.О.

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЯГ.»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО АКцІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

2. КОД за ЄДРПОУ 20953647
3. Місцезнаходження 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1
4. Міжміський код, телефон та факс
(048)-757-92-28, (048)-757-92-22
5. Електронна адреса olga.sapega@pivdenny.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.bank.com.ua/
7. Вид особливої інформації 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів
ii. Текст повідомлення

02.08.2018р. позачерговими загальними зборами акціонерів Банку (про-
токол №21 від 02.08.2018р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинен-
ня Банком значних правочинів та/або правочинів, щодо вчинення яких є за-
інтересованість, (в розумінні ст. 70 та ст. 71 Закону України «Про акціонерні 
товариства») за міжбанківськими операціями, якщо вартість майна або по-
слуг що є їх предметом, перевищує 25 відсотків та є меншою, ніж 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 6 357 271,5 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 25 429 086 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 25%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 716 070 000 штук простих іменних 
акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 486 147 189 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
486 147 189 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення: 0 штук простих іменних акцій.

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

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

в.о.Голови Правління Акціонерного банку «Південний»
Цимбал М.П.
03.08.2018р.
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Шановні акціонери!
Рада ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС 

БАНК» (надалі –Банк) (код ЄДРПОУ 21570492), місцезнаходження то-
вариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А повідомляє про про-
ведення позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (надалі – Загальні збори), які 
відбудуться 06 вересня 2018 року о 15 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Банку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А, кімната для перегово-
рів на 2-му поверсі (вхід з кімнати № 12). Реєстрація акціонерів та 
їх уповноважених представників буде здійснюватися 06 вересня 
2018 року з 14 години 45 хвилин до 14 години 55 хвилин за місцем про-
ведення Загальних зборів. За даними Переліку акціонерів, яким над-
силатиметься повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів Банку, складеним Публічним акціонерним товари-
ством «Національний депозитарій України», станом на «02» серпня 
2018 року, загальна кількість простих іменних акцій АТ «АЙБОКС 
БАНК» складає - 169 495 000 штук, у тому числі голосуючих акцій - 
169 495 000 штук. Перелік акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, буде складено станом на 24 годину 31 серпня 
2018 року. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проекти 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-
сайті Банку за адресою http://www.iboxbank.online/

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :1. Обрання членів лічильної комі-
сії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвер-
дження порядку проведення позачергових Загальних зборів акці-
онерів Банку. Проект рішення: 1.1.Обрати та затвердити лічильну 
комісію у кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі: Голова лічиль-
ної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, заступник начальника 
управління цінних паперів, член лічильної комісії - Маркова Світлана 
Борисівна, начальник сектору обслуговування рахунків цінних папе-
рів відділу депозитарних операцій.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатуван-
ня бюлетенів для голосування, які були використані під час прове-
дення Загальних зборів, складення та підписання Головою та членом 
лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу 
Загальних зборів. 1.3.Затвердити наступний порядок проведення 
Загальних зборів акціонерів Банку:-доповіді за порядком денним – до 
15 хвилин ;- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин; - пи-
тання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються се-
кретарю Загальних зборів через члена лічильної комісії протягом 
двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання 
порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізви-
ща, ім’я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його 
представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питан-
ня та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та про-
позиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;- 
усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних 
зборів; - голосування з питань порядку денного здійснювати за прин-
ципом одна голосуюча акція – один голос,з використанням бюлете-
нів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 За-
кону України «Про акціонерні товариства» і затверджена рішенням 
Ради АТ «АЙБОКС БАНК» та які кожному з присутніх були вручені 
при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Збо-
рів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій 
варіант голосування. Після закінчення голосування з питання поряд-
ку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюле-
тень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголо-
шує результати голосування з цього питання; - підрахунок Лічильною 
комісією результатів голосування з питань порядку денного Загаль-
них зборів та оголошення підсумків голосування – до 05 хвилин; - до 
обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасо-
вою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Ради 
Банку; - рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим 
з моменту складання протоколу про підсумки голосування; - Загаль-
ні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгля-
ду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черго-
вості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох 
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загаль-
них зборах. 2. Прийняття рішення про дострокове припинення 
пов новажень Голови та Членів Ради Банку. Проект рішення: 
2.1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Ради 
Банку. 3. Обрання членів Ради Банку. Обрання членів Ради Банку 
здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект 
рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів то-

вариства» не надається. 4. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
Головою та Членами Ради Банку, встановлення розміру їхньої ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ради Банку. 
Проект рішення: 4.1. Затвердити умови цивільно - правових догово-
рів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою 
та Членами Ради Банку; 4.2. Уповноважити Голову Правління Банку 
підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) 
з Головою та Членами Ради Банку.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення За-
гальних зборів акціонери та їх уповноважені представники можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Бан-
ку - м. Київ, вул. Ділова, 9А, каб. № 4, у робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю), робочий час (в робочі дні з понеділка по четвер з 9 год. 
00 хв. до 18 год. 00 хв., в робочий день п’ятницю з 9 год. 00 хв. до 
16 год. 45 хв.) (за винятком обідньої перерви з 13 год. 00 хв. до 13 год. 
45 хв.), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Від-
повідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріа-
лами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів Банку є заступник началь-
ника управління цінних паперів казначейства Степанченко Н.Г. 
тел. роб. (044) 205-41-80. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних збо-
рів, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних 
зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу Ради 
Банку, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Про-
позиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково 
мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством Украї-
ни та статутом Банку. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Банку 
на адресу місцезнаходження. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена Ради Банку- незалежного директо-
ра. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до пере-
ліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 
Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про 
депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно 
пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів 
додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що під-
тверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог дію-
чого законодавства України. Представником акціонера на Загальних 
зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не мо-
жуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних збо-
рах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими поса-
довими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Реєстраційна комісія 
має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іден-
тифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі пред-
ставника акціонера - також документів, що підтверджують повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного по-
зачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на За-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загаль-
них зборах акціонерів Банку. Надання довіреності на право участі та 
голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

З повагою, Рада АТ «АЙБОКС БАНК».

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АЙБОКС БАНК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №148, 6 серпня 2018 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

"ВУГЛЕЦЬ"

(код за ЄДРПОУ 25468796, місцезнаходження: 61068, м.Харків,
пр.Московський, 179-Б, далі - емітент) повідомляє, що 30.07.2018 акці-
онером, який володіє 100% акцій емітента, було прийнято рішення про
припинення емітента шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходжен-
ням емітента і розглядаються Головою комісії по припиненню (перетво-
ренню) протягом 2 місяців з дати внесення до ЄДРПОУ запису про рі-
шення щодо перетворення. Кредитор, вимоги якого до емітента не за-
безпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіс-
лання йому повідомлення про припинення, може звернутися з письмо-
вою вимогою про здійснення на вибір емітента однієї з таких дій: забез-
печення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави
чи поруки та/або дострокового припинення або виконання зобов'язань
перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено
правочином між емітентом та кредитором. У разі якщо кредитор не
звернувся з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед емітентом. Розрахунки з
кредиторами здійснюються у порядку, встановленому ст. 105 ЦК Укра-
їни, ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства".

Повідомлення про виникнення особливої  інформація емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

2. Код за ЄДРПОУ : 26237202
3. Місцезнаходження: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24
4. Міжміський код та телефон, факс: (0562) 333-410, (0562) 333-452
5. Електронна поштова адреса: bank-cb@bankvostok.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.bankvostok.com.ua 
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством. Голова Правління ПАТ "БАНК ВОСТОК" Мороховсь-
кий Вадим Вікторович, 02.08.2018р.

Дата
прийняття
рішення

Зміни
(призначе-
но, звіль-
нено, об-
рано або
припине-
но повно-
важення)

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові

або повне
най-

менування
юридичної

особи

Паспортні да-
ні фізичної

особи (серія,
номер, дата

видачі, орган,
який видав)
або код за

ЄДРПОУ юри-
дичної особи

Розмір час-
тки в ста-
тутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

02.08.2018 р.
припине-
но повно-
важення

Член
Наглядо-
вої ради

Купрієць
Рита

Олегівна 

паспорт
001591016,

виданий
8029,

26.02.2018 р.

0

Зміст інформації: Припинення повноважень посадової особи здійснено
на підставі підпункту 1 пункту 1 ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства" та
заяви Купрієць Рити Олегівни від 18.07.2018 р. Посадова особа Купрієць
Рита Олегівна (паспорт: номер 001591016 виданий 26.02.2018 р. 8029),
яка займала посаду Члена Наглядової ради, припинила повноваження.
Зазначена посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2018 р. На
посаду Члена Наглядової Ради замість звільненої особи  нікого не приз-
начено.

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. Код за ЄДРПОУ: 00955437
3. Місцезнаходження: 68261 Одеська область, Саратський район, село 

Кулевча, вулиця Болгарська, будинок 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: https://usilos.com/kulevcha-khp/ 
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 
Товариство 02.08.2018 року отримало від акціонера – Приватне това-

риство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове 
повідом лення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повно-
важення члена Наглядової ради Короля Романа Юрійовича. Підстава та-
кого рішення: письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство з 
обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 24.07.2018 р. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 27.01.2017 р. Акція-
ми Товариства не володіє.

Товариство 02.08.2018 року отримало від акціонера - Приватне това-
риство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» письмове 
повідом лення про заміну представника, у зв’язку з чим Мідляр Олена 
Олександрівна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава 
такого рішення: письмове повідомлення акціонера - Приватне товариство 
з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» від 24.07.2018 р. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
обрано, - до припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, - 
аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контро-
лінгу, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю.

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

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

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»

2. Код за ЄДРПОУ: 24916531
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/457-24-00, /044/457-23-87
5. Електронна поштова адреса: info@segodnya.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://segodnya-multimedia.com/?page=1143
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: 
02.08.2018 року Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного то-

вариства «Сьогодні Мультімедіа», (ідентифікаційний код 24916531, місцезна-
ходження за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б) вирішено: 

Надати попередній дозвіл на укладення Товариством Договору про 
надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ ТРК «Україна», за умова-
ми якого Товариство отримує поворотну фінансову допомогу у розмірі 
35000000 (тридцять п’ять мільйонів) гривень.

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства України:

Генеральний директор Романенко Андрій Петрович
03.08.2018р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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Річні Загальні Збори Публічного акціонерного Товариства «Херсон-
газ» (Код ЄДРПОУ 03355353, місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. 
Поповича, будинок 3) відбудуться 14 вересня 2018 року об 11-00 годині, 
за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 3 в приміщенні актової зали. 

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних збо-
рах буде здійснюватись у день проведення зборів за місцем їх проведення, 
початок реєстрації: 9.00 год. закінчення реєстрації: 10.30 год.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «Херсонгаз», буде складено на 24 годину 10 вересня 2018р.

Проект порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів:
1. Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звіту Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.
3. Про розгляд звіту Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 

2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про 

перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Про 

нарахування та виплату дивідендів за 2017рік.
7. Про зміну типу та найменування Товариства. 
8. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства. 
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в час-

тині укладання договорів, які можуть вчиняться товариством у ході поточ-
ної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за дани-
ми останньої фінансової звітності товариства.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11. Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової 

Ради Товариства. 
12. Про затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії
14. Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної 

комісії Товариства 
15. Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-

продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012р.
Адреса веб-сайту ПАТ «Херсонгаз», на якому розміщена інформація з 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів, а також інформація зазначена в частині четвертій ст. 35 
Закону України «Про акціонерні товариства» - http://gaz.kherson.ua/ 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами – Пасюк Марина Олександрівна. Телефон контактної осо-
би  – (0552) 41-70-79.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися 
під час підготовки до Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів 
здійснюється за місцезнаходженням Товариства м. Херсон, вул. Михайлів-
ська (Петренка), буд. 18, (сьомий поверх, планово-економічний відділ), каб. 
704, щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня пере-
рва з 12:00 год. до 13:00 год.) за письмовою заявою на ім’я Голови правління 
Зангієва А.Г., а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.

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

Найменування 
показника

Фінансова звітність Консолідована фінансова 
звітність

Період
звітний попередній звітний попередній

Усього активів 394 792 392 244 1 097 398 844 736
Основні засоби (за за-
лишковою вартістю)

296 406 300 819 301 995 305 607

Запаси 3 713 4 724 11 305 9 101
Сумарна дебіторська 
заборгованість

57 697 61 899 656 366 447 999

Грошові кошти та їх 
еквівалент

7 075 6 566 13 496 13 893

Нерозподілений при-
буток (непокритий 
збиток)

38 396 52 051 47 612 58 307

Власний капітал 45 771 59 426 54 987 65 682
Зареєстрований (па-
йовий/статуний) ка-
пітал

7 375 7 375 7 375 7 375

Довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення 

215 836 221 585 215 836 221 585

Поточні зобов’язання 
і забезпечення

133 185 111 233 826 575 557 469

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 
(збиток)

- 4 509 19 921 - 1 549 22 863

Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

147 494 550 147 494 550 147 494 550 147 494 550

Чистий прибуток 
(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,03057 0,13506 -0,01050 0,15501

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомлені.
Голова правління  _____________  Зангієв А.Г.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНГАЗ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД»
(код ЄДРПОУ 14315552, місцезнаходження: 61023, Харківська обл., 

місто Харків, вул.Сумська, буд.132)
Повідомляє про внесення додаткового питання до проекту порядку 
денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

17 серпня 2018 р. о 14:00 год.
за адресою: місто Харків, вулиця Сумська, будинок 132, корпус 20, 

зал засідань.
… 18. Розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку, 

що направляється на збільшення статутного капіталу.
19. Збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення но-

мінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу 
додаткового капіталу (його частини) та/або прибутку (його частини).

20. Випуск акцій нової номінальної вартості.
21. Внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням 

статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та змі-
ни скороченого найменування товариства.

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

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з ви-
могами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – http://fed.kh.ua 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 61023, 

м. Харків, вул. Сумська, буд.132, каб.14, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: Начальник юридичного відділу Носова О.Ю. 

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

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

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представни-
ком акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Пред-
ставник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів 
відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо го-
лосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визна-
чено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або 
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліко-
вано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№ 142 (2895) від 27 липня 2018 р. 

Телефон для довідок: (057) 719-06-96 
Наглядова Рада ПрАТ «ФЕД»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ 

АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ХЕРСОНГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Поповича, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552)32-76-21 35-74-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://gaz.kherson.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» вiд 02.08.2018 (Протокол 

№6 вiд 02.08.2018) припинено повноваження члена правлiння 
ПАТ «Херсон газ» - заступника голови правлiння-головного бухгалтера 
Малацковської Олени Вiкторiвни, яка не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Пiдставою для прийняття такого рiшення є звернення 
Малацковської Олени Вiкторiвни, у формi заяви про звiльнення, за влас-
ним бажанням. Перебувала на посадi з 09.02.2004. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода на розкриття паспортних 
даних не надана. На посаду члена правлiння, повноваження якого при-
пинено, нiкого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Малацковська О.В.
Заступник голови 
правлiння – головний 
бухгалтер 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.08.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ  
АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
«ДЕ ВІЗУ» 
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
 Аудиторська фірма «Де Візу» 

2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Кащук Володимир Борисович призначений на посаду Заступника гене-

рального директора ПрАТ АФ «Де Візу» з 03.08.2018 року наказом В.о. Ге-
нерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» №65-К/П від 02.08.2018 року. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочин не має. Призна-
чений на посаду безстроково, не володіє акціями в статутному капіталі 
товариства. Згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано. Протягом останніх п'яти років обіймав такі поссади: адміністратор 
системи ТОВ «ДТЛ», директор ТОВ «А.ТЕРРА - 2000».

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
03.08.2018

АКцiОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  

«МИКОЛАїВОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення  

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 

"Миколаївобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ 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 надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до ви-

ключної компетенцiї Наглядової ради належить прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до 
п. 20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановлено, що неза-
лежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земель-
них дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв Това-
риства. 

Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 
02.08.2018 ( Протокол № 25) схвалено вчинення значного правочину 
у розумiннi статтi 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», а 
саме: укладання мiж Товариством та ПрАТ «ВФ Україна» Договору 
оренди нерухомого майна вiд 01.06.2018 - антеннi мiсця на антено-
щогловiй спорудi (баштi), у кiлькостi 3 (трьох) штук, що розташоване 
за адресою: Миколаївська обл., смт Криве Озеро, вул. Калантир-
ська, 133, для встановлення обладнання базової i радiорелейної 
станцiї стiльникового радiотелефонного зв’язку, за умови його вико-
нання з наслiдками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства».

В Роздiлi 1 Договору встановлений наступний предмет договору: в 
порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець 
передає, а Орендар приймає в строкове платне користування на-
ступне нерухоме майно: антеннi мiсця на антено-щогловiй спорудi 
(баштi) Орендодавця у кiлькостi 3 (три) штуки. (мiсце розташування 
Об’єктiв оренди: Миколаївська обл., смт Криве Озеро, вул. Калантир-
ська, 133).За умовами договору орендна плата складає всього 
9000,00 грн. з ПДВ на мiсяць.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 
становить 9 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi 1164060 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 0.000077%.

На засiданнi Наглядової ради, при прийняттi зазначеного рiшення 
присутнi 5 з 7 членiв Наглядової ради. У вiдповiдностi 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» прий-
няття рiшення проголосували - 5 осiб, «Проти» - 0 осiб.

Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол 
засiдання наглядової ради, на якому прийняте рiшення https://www.
energy.mk.ua/fm/data/akcioner/protokolnagladovarada/17-18/
Protokol25-02082018.pdf

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Найменування посади О.П. Сивак
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.08.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"УНiВЕРСАЛ БАНК"

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

www.universalbank.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що 

на засiданнi Наглядової Ради Банку, яке вiдбулося 02.08.2018 року (прото-
кол № 26 /18 вiд 02.08.2018) було прийняте рiшення про продовження стро-
ку дiї укладеного трудового договору (контракту) з Заступником Голови 
Правлiння Банку Акуленко Юлiєю Юрiївною (особа не надала згоду на роз-
криття своїх паспортних даних) на один рiк, тобто по 01.08.2019 року.

Протягом останнiх п'яти рокiв Акуленко Юлiя Юрiївна обiймала наступнi 
посади: 

З 13.09.2010р. по 31.12.2012р. Провiдний менеджер напрямку «Загаль-
ний маркетинг i реклама» Головного офiсу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

З 01.01.2013р. по 24.11.2013р. Заступник керiвника напрямку Загальний 
маркетинг i реклама ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

З 25.11.2013р. по 16.06.2014р. Керiвник проекту напрямку «Кредитнi 
картки i зарплатнi проекти» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

З 17.06.2014р. по 11.08.2016р. Заступник керiвника напрямку «Кредитнi 
картки i зарплатнi проекти» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

З 12.08.2016р. по 28.07.2017р. Заступник керiвника бiзнесу - начальник 
Департаменту «Кредитнi карти i Gold - клуб» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

З 02.08.2018р. - Заступником Голови Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ 
БАНК»

Акуленко Юлiя Юрiївна, не володiє часткою в статутному капiталi Банку, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Старомiнська Iрина Олександрiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.08.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Калуський завод комунального устаткування»;
2. Код за ЄДРПОУ: 03327730; 3. Місцезнаходження: 77351, Івано-

Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул.. Січових Стрільців, 1/В,
4. Міжміський код, телефон та факс: т/ф (03472) 63028; 5. Електронна 

поштова адреса : kalushzku.01@gmail.com ;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://03327730.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації : Відомості про набуття 

прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з 
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим осо-
бам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосе-
редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного конт-
рольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо 

або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуван-
ням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, доміну-
ючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
02.08.2018р. фізичною особою Смольською Олесею Василівною (ІНП 

2073004601) був укладений договір купiвлi-продажу акцiй ПрАТ «Калуський 
завод комунального устаткування» (код за ЄДРПОУ 03327730), в наслiдок 
якого 02.08.2018р. Смольська О.В. набула право власностi на контрольний 
пакет простих iменних акцiй у розмiрi 377317 (триста сімдесят сім тисяч 
триста сімнадцять) штук, що становить 82,023295 % статутного капіталу, за 
найвищу цiну 0,10 грн. за одну просту iменну акцію; у сукупності стала 
власником 377367 штук простих іменних акцій, що становить 82,0344164 % 
статутного капiталу ПрАТ. До моменту придбання володіла 50 шт. акцій, що 
становило 0,010869% статутного капіталу.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правління ПрАТ «Калуський ЗКУ»  Медзин В.І. 

03.08.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»

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 ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖ-
НЕРУДПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 00292333
3. Місцезнаходження 69014 м.Запоріжжя вул. М.Краснова, 

12-а
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 228-28-84 (061) 228-28-84
5. Електронна поштова адреса marinaem@zpnerudprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://00292333.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» (Прото-

кол №28 від 02.08.18р.), у зв'язку з закінченням 02 серпня 2018р. терміну 
дії повноважень та закінченням терміну дії контракту Голови правління 
Верховського С.С., с 03.08.18р. припинено повноваження Верховсько-
го С.С, якого обрано на посаду з 20.09.10р. рішенням Наглядової ради 
(Пр.№29 від 17.09.10р.), переобрано на посаду з 30.03.13р. рішенням На-
глядової ради (Пр.№36 від 28.03.13р.), переобрано на посаду з 01.04.14р. 

рішенням Наглядової ради (Пр.№40 від 31.03.14р.), переобрано на посаду 
з 01.04.15р. рішенням Наглядової ради (Пр.№6 від 31.03.15р.), переобрано 
на посаду з 01.04.16р. рішенням Наглядової ради (Пр.№15 від 31.03.16р.), 
переобрано на посаду з 01.04.17р. рішенням Наглядової ради (Пр.№12 від 
31.03.17р.), переобрано на посаду з 03.04.18р. рішенням Наглядової ради 
(Пр.№10 від 02.04.18р.), переобрано на посаду з 03.07.18р. рішенням На-
глядової ради (Пр.№23 від 02.07.18р.). Верховський С.С. акціями емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» (Протокол 
№28 від 02.08.18р.), обрати Заболотного Володимира Миколайовича на по-
саду Голови Правління ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» з 03.08.18р. Наділити 
Заболотного В.М. повноваженнями Голови Правління, які передбачені Стату-
том Товариства, на строк з 03 серпня 2018р. по 02 серпня 2019р. включно. 
Заболотний В.М. акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Iншi посади, які займав протягом своєї 
діяльності за останні п'ять років: Голова правління ПАТ «Укргеолбудм», дирек-
тор ТОВ «Форвард Інвест». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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 Верховський С. С.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.02
(дата)
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1. ПРАТ АЙБОКС БАНК 3
2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 2
3. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 2
4. ПРАТ АФ «ДЕ ВІЗУ» 6
5. ПАТ БАНК ВОСТОК 4
6. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 2
7. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 7
8. ПРАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 7
9. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 4

10. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 6
11. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ВУГЛЕЦЬ» 4
12. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» 8
13. ПРАТ ОДЯГ. 1
14. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА 4
15. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 7
16. ПРАТ ФЕД 5
17. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 5
18. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 6

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 № 18148
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
03.08.2018 р. 

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 ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ цЕНТР 
"БОРщАГiВСЬКИЙ 
ХiМiКО-
ФАРМАцЕВТИЧНИЙ 
ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 23518596
3. Місцезнаходження 03134 Київ Миру, 17
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 406-03-09 (044) 406-03-09
5. Електронна поштова адреса olga-a@bhfz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

htpp://bcpp.com.ua/shareholders

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
На пiдставi повiдомлення акцiонера - листа Генерального директора 

ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця» Дiденко С.В. за вих № 0818/02-27 

вiд 02.08.2018 р. про замiну члена наглядової ради-представника акцiонера - 
припинено повноваження члена Наглядової ради Бутка Олександра Воло-
димировича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2018 р. по 02.08.2018 р.

На пiдставi повiдомлення акцiонера - листа Генерального директора 
ПрАТ «Фармацевтична фiрма «Дарниця» Дiденко С.В. за вих № 0818/02-27 
вiд 02.08.2018 р. про замiну члена наглядової ради-представника 
акцiонера - призначено членом Наглядової Ради Саєнка Олександра Дми-
тровича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на 
який призначено: згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймає: з 2015 року по 
теперiшнiй час - Начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Фармацевтична 
фiрма «Дарниця». Особа є представником акцiонера ПрАТ «Фармацевтич-
на фiрма «Дарниця», країна реєстрацiї - Україна, iдентифiкацiйний код 
00481212

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 Здаревська Юлiя Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.03
(дата)

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


