
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«06» лютого 2018 р.  м. Київ  №60

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку стосовно інвес-
тиційних сертифікатів пайо-
вих інвестиційних фондів, 
випущених компаніями з 
управління активами 

У зв’язку з анулюванням компаніям з управління акти-
вами ліцензій на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльність з управління актива-
ми), відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з «07» лютого 2018 р. внесення змін до 

системи депозитарного обліку цінних паперів щодо ін-
вестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, 
випущених компаніями з управління активами згідно з 
переліком, що додається (далі – Емітенти), на термін до 
виконання зобов’язань, визначених у пункті 5 цього рі-
шення.

2. Заборонити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 
30370711) (далі – ПАТ «НДУ») та депозитарним 
установам, що здійснюють облік прав власності на 
інвестиційні сертифікати Емітентів у депозитарній 
системі України, здійснювати облікові операції з цими 
цінними паперами, крім операцій, пов’язаних з їх викупом 
та спадкуванням/правонаступництвом.

3. Зобов’язати ПАТ «НДУ» невідкладно довести до ві-
дома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на інвестиційні сертифікати Емітентів у депо-
зитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи – 33338204) 
(далі – АСОЦІАЦІЯ «УФТ»), УКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ІН-
ВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ (ідентифікаційний код юри-
дичної особи – 23152037) (далі – УАІБ) та ПРОФЕСІЙНІЙ 
АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВА-
ТИВІВ (ідентифікаційний код юридичної особи – 
24382704) (далі – ПАРД) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати компанії з управління активами прийня-
ти рішення про ліквідацію пайових інвестиційних фондів 
згідно з переліком, що додається протягом 70 днів з дня 
прийняття цього рішення та повідомити про це Комісію.

6. ПАТ «НДУ» у триденний термін з моменту отриман-
ня ним копії цього рішення, повідомити Комісію про його 
виконання. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 60 від 06.02.2018 р. 
Рішення Комісії № 61 від 06.02.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№27 (2780) 08.02.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити 
відправлення у встановленому порядку копії цього рі-
шення компаніям з управління активами (перелік дода-
ється) та ПАТ «НДУ». 

8. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) повідомити про 
прийняте рішення АСОЦІАЦІЮ_«УФТ», УАІБ та ПАРД.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
№60 від «06» лютого 2018 року

Перелік компаній з управління активами та пайових 
інвестиційних фондів, щодо інвестиційних сертифіка-
тів яких з «07» лютого 2018 року зупинено внесення 

змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, 
крім операцій, пов’язаних з викупом та спадкуванням/

правонаступництвом даних цінних паперів
№ КУА ІСІ
1 ТОВ «КУА 

«АБСОЛЮТ 
КАПІТАЛ» 
(ідентифікацій-
ний код юридич-
ної особи – 
38404576)

Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «АБСОЛЮТ ПЛАТИНУМ» 
(код ЄДРІСІ – 23300125)
Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «АБСОЛЮТ АРГЕНТУМ» 
(код ЄДРІСІ – 23300206)
Закритий недиверсифікований 
пайовий інвестиційний фонд «Абсо-
лют клуб» (код ЄДРІСІ – 23200126)
Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «АБСОЛЮТ АУРУМ» (код 
ЄДРІСІ – 23300205)

2 ТОВ «КУА «ФІДО 
ІНВЕСТМЕНТС» 
(ідентифікаційний 
код юридичної 
особи – 33835307)

Закритий пайовий недиверсифі-
кований венчурний інвестиційний 
фонд «ФІДО Фонд Перспектив-
ний капітал» (код ЄДРІСІ – 
23300133)

3 ПрАТ «КУА 
«ПЕРЕВЕСЛО» 
(ідентифікацій-
ний код юридич-
ної особи – 
33751259)

Венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «Комфорт» недиверсифіко-
ваного виду закритого типу (код 
ЄДРІСІ – 233319)
Венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «Українська нерухомість» 
недиверсифікованого виду закри-
того типу (код ЄДРІСІ – 233359)

4 ТОВ «КУА «ІНТЕР 
КЕПІТАЛ ГРУП» 
(ідентифікаційний 
код юридичної 
особи – 34696299)

Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «ІНДЕКСКАПІТАЛ» (код 
ЄДРІСІ – 233896)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«06» лютого 2018  м. Київ  № 61 

Про внесення змін до рі-
шення Національної комісії 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 13 березня 
2015 року № 321

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03.03.2015 №282 «Ре-
комендації щодо запобігання порушень прав інвесторів 
та вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні 
професійної діяльності на території проведення анти-
терористичної операції та тимчасово окупованій тери-
торії» Національна комісія з цінних паперів та фондово-
го ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Виключити ТОВ «ЛФЦ-БРОК» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 21842884), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «АВІСТА-БРОК» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 36736448), ТОВ «АНАЛІТИЧНО-ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ГЕРМЕС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 36990907), ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«АФІНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 
23430128), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОСКАР» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37932249), 
ТОВ  «АССА 11» (ідентифікаційний код юридичної особи 
37602617), ТОВ «УКРФІНКОМ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 32991088), ТОВ «ІК «ТРАВІАН» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 37438325), 
ТОВ «СХІДНО-КРИМСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 24862692) 
ТОВ «І-БРОКЕР» (ідентифікаційний код юридичної  
особи 35541940), ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ПАРАН-
ГОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 36180119) 
з Переліку учасників фондового ринку на території АТО 
та тимчасово окупованій території, затвердженого  
рішенням Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку від 13 березня 2015 року № 321.

2. Вважати таким, що втратив чинність рядок № 3, 
№ 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 13, № 18, № 22, № 24 та 
№ 25 Переліку учасників фондового ринку на території 
АТО та тимчасово окупованій території, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 13 березня 2015 року № 321.

3. Департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР Д.Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 06 лютого 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо звіту закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційно-
го фонду «Квазар» ТОВ «КУА ОЗОН»

прийнято рішення

2. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно 
інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компанія-
ми з управління активами (ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» , …)

прийнято рішення

3. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 13 березня 2015 року № 321 (Щодо формування Переліку учасни-
ків фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території)

прийнято рішення

4. Про внесення змін до Системи довідників та класифікаторів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

5. Щодо виконання постанов про відкриття виконавчого провадження стосовно 
ЗАТ «Житомирські ласощі»

прийнято рішення

6. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серій C, D, E Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Інвест-Будресурс»

прийнято рішення

7. Щодо відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного 
акціонерного товариства «Кременчуцький завод технічного вуглецю», що пропо-
нуються для приватного розміщення

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «ДТЕК 
Київські електромережі»

прийнято рішення

ІНФоРМАЦІйНІ ПоВІдоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, на підставі рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 10.11.2015 р. № 1843 (зі змінами), 
підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до докумен-
тів, наданих Публічним акціонерним товариством 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК», місце-
знаходження: 83015, м. Донецьк, пр. Ватутіна,  
буд. 33-А, код за ЄДРПОУ: 19358767, на зупинення обігу 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
зупинено обіг простих іменних акцій Публічного ак-
ціонерного товариства «КоМЕРЦІйНИй БАНК 
«ПІВдЕНКоМБАНК» – розпорядження № 49-КФ-З 
від 06 лютого 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: 

«08» лютого 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 р. № 1843 (зі змінами), підпункту 
а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квіт-
ня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до документів, наданих Пуб-
лічним акціонерним товариством «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК», місцезнаходження: 83015, 
м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 33-А, код за ЄДРПОУ: 
19358767, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквіда-
цією акціонерного товариства, зупинено обіг  
привілейованих іменних акцій Публічного акціонер-
ного товариства «КоМЕРЦІйНИй БАНК «ПІВдЕН-
КоМБАНК»  – розпорядження № 50-КФ-З від 06 лю-
того 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: 

«08» лютого 2018 року.

07.02.2018 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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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РЕКЛАМА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотеч-

ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 1). При-
ватне акцiонерне товариство «Реклама» (надалi – «Товариство») повiдомляє, 
що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозита-
рієм - публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй Украї-
ни» на облiкову дату 31.01.2018 та отриманого Товариством вiд депозитарiю 
06.02.2018, Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцій Товариства (крім публічного 
акціонерного товариства). Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 
до зміни розміру пакета акцій: 17,663448%; Розмір частки акціонера в загальній 
кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 17,663448%; Розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 
0%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 0%. 2).Приватне акцiонерне товариство «Реклама» 
(надалi – «Товариство») повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв, складеного депозитарієм - публiчним акцiонерним товариством 
«Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 31.01.2018 та отримано-
го Товариством вiд депозитарiю 06.02.2018, Товариству стала вiдома 
iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв про-
стих акцій Товариства (крім публічного акціонерного товариства).Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%; Розмір 
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета 
акцій: 0%; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни роз-
міру пакета акцій: 17,663448%; Розмір частки акціонера в загальній кількості 
голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 17,663448%.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: КоВЕЛьСьКЕ СПЕЦІА-

ЛІЗоВАНЕ ЛІСоГоСПодАРСьКЕ ПРИВАТНЕ 
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТУР»

2. Код за ЄДРПОУ: 05441542
3. Місцезнаходження: 45008 Ковель, Грушевського,112
4. Міжміський код, телефон та факс: 033532 5 91 73, 03352 3 26 44
5. Електронна поштова адреса: andtur55@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 05441542infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення Наглядової ради №1 від 02.02.2018 звільнено 

з посади заступника голови правління Смаля Леоніда Романовича в 
зв»язку з поданням заяви, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала,непогашеної судимості за корисливі зло-
чини немає, Протягом останніх п»яти років працював заступником 
голови правління Ковельського СЛАТ «Тур»

На підставі рішення Наглядової ради №1 від 02.02.2018року при-
значено Гуловського Руслана Станіславовича заступником голови 
правління терміном на п»ять років . Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надавав, непогашеної судимості за ко-
рисливі злочини немає.Член правління , Ковельського СЛАТ «Тур» 
протягом останніх п»яти років.. 

На підставі рішення Наглядової ради №1 від 02.02.2018 звільнено 
члена правління Гуловського Руслана Станіславовича в зв»язку 
зпризначенням заступником голови правління. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавав, непогашеної судимості за 
корисливі злочини немає.Член правління Ковельського СЛАТ «Тур» 
протягом останніх п»яти років.

На підставі рішення Наглядової ради №1 від 02.02.2018 року при-
значено Смаля Леоніда Романовича членлом правління терміном на 
п»ять років.Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала,непогашеної судимості за корисливі злочини немає, Про-
тягом останніх п»яти років працював заступником голови правління 
Ковельського СЛАТ «Тур»

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Голова правління  Смаль олександр Петрович
05.02.2018

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: ПАТ «ЛьВІВСьКИй ЗАВод 
ГІдРоМЕХАНІчНИХ ПЕРЕдАч»

2. Код за ЄДРПОУ: 13811651
3. Місцезнаходження: 79031 Львівська обл., Сихiвський р-н, м.Львiв, 

Хуторiвка, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0970693503, -,-
5. Електронна поштова адреса: emitent@gidromeshzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.gidromeshzavod.com.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 
Відповідно до протоколу загальних чергових зборів №20 вiд 05.02.2018 

року, голова зборів Соляр Г.Р., яка запропонувала надати згоду на вчинення 
правочину щодо відчуження нерухомого майна, що належить ПАТ «ЛЗГМП» 
прийняли рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а 
саме: 1) будівлі цеху ГМП-3 літ. «Е-3», площею 7459,2 м2 та очисними спору-
дами площею 120,0 м2 - реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна : 
1454099846101; 2)будівлі складу запасних частин ВГМ літ. «У-1» поз. 141, 
площею 326,9 м2 - реєстраційний номер об'єкта нерухомого  
майна :1454117846101; 3) службове приміщення РБЦ «Т-1» поз. 142, площею 
73,1 м2 - реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна :1454117846101;  
4) будівлі шумоізоляційних камер 2 бокси, літ. «О» поз. 146, площею132,7 м2 - 
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 12782801; 5) будівлі шумоі-
золяційних камер 3 бокси, літ. «О-1» поз. 146, площею 196,5 м2 - реєстрацій-
ний номер об'єкта нерухомого майна :12782801), що належить ПАТ «ЛЗГМП» 
у розмірі не менше 3200000,00 грн. (три мільйони двісті тисяч гривень 00 коп.) 
в тому числі ПДВ 20%.

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

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

2. директор  Свірщ Сергій Миколайович
06.02.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо "АГРАР-
НИй ФоНд "УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 38864809
3. Місцезнаходження 01601, мiсто Київ, Еспланадна, 

будинок №20, офiс №513
4. Міжміський код, телефон та факс +380961653552 +380961653552
5. Електронна поштова адреса agrarian_fund_ua@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://agrofondukr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням одноосiбного акцiонера ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» - 

ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» вiд 05.02.2018, 
який має у власностi 140000000 штук голосуючих простих iменних акцiй  
ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА», схвалено значнi правочини (ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА»), що укладатимуться  
ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА», протягом одного року з дати оформлення 
цього Рiшення, без обмеження граничної сукупної вартостi таких 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
Директор  (підпис)  Гаврильков Олександр Вiкторович
  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  06.02.2018
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПАТ «Львівський завод гідромеха-

нічних передач»
2. Код за ЄДРПОУ: 13811651
3. Місцезнаходження: 79031 Львівська обл., Сихiвський р-н, м.Львiв, 

Хуторiвка, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0970693503, -,-
5. Електронна поштова адреса: emitent@gidromeshzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.gidromeshzavod.com.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 
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Ма-

галяс Олега Леонідовича (Паспорт: серія СО № 095528 виданий Мін-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 24.02.1999 р.)., часткою у статутно-
му капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - 3 роки, інша 
посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: генеральний директор 
ТОВ «Н.С.К. СІТІ». Магаляс О.Л. є представником акціонера ТОВ «Н.С.К. 
СІТІ» (код ЄДРПОУ 38091665, адреса 04070, м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, буд.25), що володіє 32,11 % у Статутному капіталі Товари-
ства. Непогашеної судимості уповноважений представник посадової 
особи за корисливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Ку-
рицького Романа Петровича (Паспорт: серія СР № 383689 виданий 
Млинівським РВ УМВС України в Рівненські області, 16.03.1998 р.)., 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, призначено на 
термін - 3 роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: 
ПрАТ «Фуршет», начальник відділу нерухомості. Курицький Р.П. є пред-
ставником акціонера Компанія «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (код 
552547, адреса: Тропік Айл Білдінг, а/с 3443, Роуд Таун, Тортола, Віргін-
ські острови, Британія ), що володіє 37,86 % у Статутному капіталі Това-
риства. Непогашеної судимості уповноважений представник посадової 
особи за корисливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гуляр 
Тетяну Борисівну (Паспорт: серія СН № 081462 виданий Харківським 
РУГУ МВС України в м. Києві, 04.01.1996 р.)., часткою у статутному капі-
талі Товариства не володіє, призначено на термін - до 3 роки, інша по-
сада, яку обіймає протягом своєї діяльності: ЗАТ «Фуршет», директор 
департаменту корпоративного розвитку. Гуляр Т.Б. є представником ак-
ціонера Компанія «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (код 552547, 
адреса: Тропік Айл Білдінг, а/с 3443, Роуд Таун, Тортола, Віргінські ост-
рови, Британія ), що володіє 37,86 % у Статутному капіталі Товариства. 
Непогашеної судимості уповноважений представник посадової особи за 
корисливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Мага-
ляс Сергій Володимирович (Паспорт: серія СН № 664543 виданий Мін-
ським РУГУ МВС України в м. Києві, 16.12.1997 р.)., часткою у статутно-
му капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - до 3 роки, 
інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: ТОВ «Господарник», 
директор. Магаляс С. В. є представником акціонера ТОВ «Н.С.К. СІТІ» 
(код ЄДРПОУ 38091665, адреса 04070, м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, буд.25), що володіє 32,11 % у Статутному капіталі Товари-
ства. Непогашеної судимості уповноважений представник посадової 
особи за корисливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Спа-
сибко Андрій Валерійович (Паспорт: серія СН № 629831 виданий Мос-
ковським РУГУ МВС України в м. Києві, 23.12.1997 р.)., часткою у статут-
ному капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - до 3 роки, 
інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: ТОВ «Н.С.К. СІТІ», 
юрист. Спасибко А.В. є представником акціонера ТОВ «Н.С.К. СІТІ» (код 
ЄДРПОУ 38091665, адреса 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 
буд.25), що володіє 32,11 % у Статутному капіталі Товариства. Непога-
шеної судимості уповноважений представник посадової особи за корис-
ливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Добро-
рез Антон Олександрович (Паспорт: серія ЕЕ № 537347 виданий Желєз-
нодорожним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, 
21.08.2001 р.)., часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, 
призначено на термін - до 3 роки, інша посада, яку обіймає протягом 

своєї діяльності: ПрАТ «Фуршет», помічник голови правління . Добро-
рез А.О. є представником акціонера Компанія «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛІМІТЕД (код 552547, адреса: Тропік Айл Білдінг, а/с 3443, Роуд 
Таун, Тортола, Віргінські острови, Британія ), що володіє 37,86 % у Ста-
тутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості уповноважений 
представник посадової особи за корисливі та посадові злочини не має. 
Освіта вища.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Крав-
чук Тетяна Миколаївна (Паспорт: серія СН № 467258 виданий Дніпров-
ським РУГУ МВС України в м.Київ, 19.03.1997 р.)., часткою у статутному 
капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - до 3 роки, інша 
посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: ТОВ «Кепітел Консалтинг 
Груп», економіст . Кравчук Т.М. є представником акціонера Компанія 
«ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (код 552547, адреса: Тропік Айл 
Білдінг, а/с 3443, Роуд Таун, Тортола, Віргінські острови, Британія ), що 
володіє 37,86 % у Статутному капіталі Товариства. Непогашеної суди-
мості уповноважений представник посадової особи за корисливі та по-
садові злочини не має. Освіта вища.

Припинено повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Сав-
ченко Олена Веніамінівна (Паспорт: серія СН № 57228 виданий Ленін-
градським РУГУ МВС України в м. Києві, 05.05.1997 р.)., часткою у ста-
тутному капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - 3 роки, 
інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: ДП «Строй-Маркет 
Груп», головний бухгалтер. Савченко О.В. є представником акціонера 
Компанія «Джесвіл Інвестмент Лімітед» (код 115047, адреса Сейшель-
ські острови, Вікторія Хауз, оф. 306 ), що володіє 8,028 % у Статутному 
капіталі Товариства. Непогашеної судимості посадова особа за корис-
ливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Товариства Кузне-
цова Людмила Кирилівна (Паспорт: серія СН № 694423 виданий Дні-
провським РУГУ МВС України в м. Києві, 20.01.1998 р.)., часткою у ста-
тутному капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - 3 роки, 
інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: ТзОВ «Акцент Кон-
салт», менеджер. Кузнецова Л.К. є представником акціонера Компанія 
«Джесвіл Інвестмент Лімітед» (код 115047, адреса Сейшельські остро-
ви, Вікторія Хауз, оф. 306 ), що володіє 8,028 % у Статутному капіталі 
Товариства. Непогашеної судимості посадова особа за корисливі та по-
садові злочини не має. Освіта вища.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Товариства Кримо-
ва Любов Дмитрівна (Паспорт: серія СН № 820944 виданий Дніпров-
ським РУГУ МВС України в м. Києві, 23.05.1998 р.)., часткою у статутно-
му капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - 3 роки, інша 
посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: ПрАТ «Фуршет», рефе-
рент. Кримова Л.Д. є представником акціонера Компанія «Джесвіл Ін-
вестмент Лімітед» (код 115047, адреса Сейшельські острови, Вікторія 
Хауз, оф. 306 ), що володіє 8,028 % у Статутному капіталі Товариства. 
Непогашеної судимості посадова особа за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Наглядової ради Товариства - Мага-
ляс Олега Леонідовича (Паспорт: серія ТТ №186338 виданий Голосіїв-
ським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, 19.11.2013 р.)., часткою у статутно-
му капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - 1 рік, інша 
посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: директор ТОВ «Сінергі-
ка». Магаляс О.Л. є представником акціонера ТОВ «Н.С.К. СІТІ» (код 
ЄДРПОУ 38091665, адреса 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 
буд.25), що володіє 32,11 % у Статутному капіталі Товариства. Непога-
шеної судимості уповноважений представник посадової особи за корис-
ливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Куриць-
кого Романа Петровича (Паспорт: серія СР № 383689 виданий Млинів-
ським РВ УМВС України в Рівненські області, 16.03.1998 р.)., часткою у 
статутному капіталі Товариства не володіє, призначено на термін - 1 рік, 
інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: ФОП Курицький Р.П. 
Курицький Р.П. є представником акціонера Компанія «ПЛІМСОЛ ІН-
ВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (код 552547, адреса: Тропік Айл Білдінг, а/с 3443, 
Роуд Таун, Тортола, Віргінські острови, Британія ), що володіє 37,86 % у 
Статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості уповноваже-
ний представник посадової особи за корисливі та посадові злочини не 
має. Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Гуляр 
Тетяну Борисівну (Паспорт: серія СН № 081462 виданий Харківським 
РУГУ МВС України в м. Києві, 04.01.1996 р.)., часткою у статутному капі-
талі Товариства не володіє, призначено на термін - 1 рік, інша посада, 
яку обіймає протягом своєї діяльності: директор виконавчий виконавчої 
дирекції ТОВ «Рітейл Тренд». Гуляр Т.Б. є представником акціонера 

ПАТ «ЛьВІВСьКИй ЗАВод ГІдРоМЕХАНІчНИХ ПЕРЕдАч»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №27, 8 лютого 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

«Малинська паперова фабрика-Вайдманн»
2. Код за ЄДРПОУ: 00278735
3. Місцезнаходження: 11602 м. Малин, вул. Приходька, 66
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133 67223, 04133 53343
5. Електронна поштова адреса: Olga.Lukianenko@wicor.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.weidmann-mpm.com/uk
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтер-
есованість

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою (протокол №1 від 05.02.2018) надано згоду на укла-

дення правочину з WEIDMANN Electrical Technology AG щодо продажу 
ущільненого електроізоляційного картону на загальну суму до 1 000 тис. 
Євро (34 840 тис. грн.), що складає 9,3% від вартості активів. Вартість акти-
вів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN 
Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер СНЕ-105.528.496, місце-
знаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афі-
лійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). 

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

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

Голова правління  Волга І.А.  05.02.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«МАЛИНСьКА ПАПЕРоВА ФАБРИКА-ВАйдМАНН»

Компанія «Авейн Лімітед» (код 1661832, адреса Віргінські острови (Бри-
танія), Кіджано Чемберз, Роуд-Таун, Тортола, Вікхемс КЕЙ ІІ, а/с 3159 ), 
що володіє 8,028 % у Статутному капіталі Товариства. Непогашеної су-
димості уповноважений представник посадової особи за корисливі та 
посадові злочини не має. Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Магаляс 
Сергій Володимирович (паспорт № 000374421 виданий органом 8029, 
06.03.2017р.)., часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, 
призначено на термін - 1 рік, інша посада, яку обіймає протягом своєї 
діяльності: генеральний директор ТОВ «Н.С.К.СІТІ». Магаляс С. В. є 
представником акціонера ТОВ «Н.С.К. СІТІ» (код ЄДРПОУ 38091665, 
адреса 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд.25), що воло-
діє 32,11 % у Статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості 
уповноважений представник посадової особи за корисливі та посадові 
злочини не має. Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Спасибко 
Андрій Валерійович (Паспорт: серія ТТ № 259994 виданий Голосіївським 
РВ ГУ ДМС України в м. Києві, 20.12.2014 р.)., часткою у статутному капі-
талі Товариства не володіє, призначено на термін - 1 рік, інша посада, яку 
обіймає протягом своєї діяльності: заступник начальника юридичного від-
ділу ДП «У.К.Н.». Спасибко А.В. є представником акціонера ТОВ «Н.С.К. 
СІТІ» (код ЄДРПОУ 38091665, адреса 04070, м. Київ, вул.  Набережно-
Хрещатицька, буд.25), що володіє 32,11 % у Статутному капіталі Товари-
ства. Непогашеної судимості уповноважений представник посадової осо-
би за корисливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Добро-
рез Антон Олександрович (Паспорт: № 000351662 виданий органом 
8029, 22.02.2017 р.)., часткою у статутному капіталі Товариства не воло-
діє, призначено на термін - 1 рік, інша посада, яку обіймає протягом сво-
єї діяльності: ТОВ «Рітейл Тренд» заступник директора підприємства з 
правових питань відділу голови Ради Директорів . Доброрез А.О. є пред-
ставником акціонера Компанія «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (код 
552547, адреса: Тропік Айл Білдінг, а/с 3443, Роуд Таун, Тортола, Віргін-
ські острови, Британія ), що володіє 37,86 % у Статутному капіталі Това-
риства. Непогашеної судимості уповноважений представник посадової 
особи за корисливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови ревізійної комісії Кравчук Тетяна Ми-
колаївна (Паспорт: серія СН № 467258 виданий Дніпровським РУГУ МВС 

України в м.Київ, 19.03.1997 р.)., часткою у статутному капіталі Товари-
ства не володіє, призначено на термін - 1 рік, інша посада, яку обіймає 
протягом своєї діяльності: ТОВ «Рітейл Тренд», економіст з питань орен-
ди та нерухомості департаменту управління фінансовими ресурсами . 
Кравчук Т.М. є представником акціонера Компанія «ПЛІМСОЛ ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛІМІТЕД (код 552547, адреса: Тропік Айл Білдінг, а/с 3443, Роуд 
Таун, Тортола, Віргінські острови, Британія ), що володіє 37,86 % у Ста-
тутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості уповноважений 
представник посадової особи за корисливі та посадові злочини не має. 
Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена ревізійної комісії Товариства Плоско-
нос Анну Вікоторівну (Паспорт: серія НВ № 678388 виданий Старокос-
тянтинівським РС УДМС України в м. Хмельницькій області, 
03.09.2013  р.)., часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, 
призначено на термін - 1 рік, інша посада, яку обіймає протягом своєї 
діяльності: ТОВ  «ЦРітейл Тренд», економіст з фінансового обліку відді-
лу нерухомості. Плосконос А.В.. є представником акціонера Компанія 
«Авейн Лімітед» (код 1661832, адреса Віргінські острови (Британія), Кі-
джано Чемберз, Роуд-Таун, Тортола, Вікхемс КЕЙ ІІ, а/с 3159 ), що воло-
діє 8,028 % у Статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості 
посадова особа за корисливі та посадові злочини не має. Освіта вища.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена ревізійної комісії Товариства Кримова 
Любов Дмитрівна (Паспорт: серія СН № 820944 виданий Дніпровським 
РУГУ МВС України в м. Києві, 23.05.1998 р.)., часткою у статутному капі-
талі Товариства не володіє, призначено на термін - 1 рік, інша посада, 
яку обіймає протягом своєї діяльності: ТОВ «Рітейл Тренд», помічник ке-
рівника товариства відділу голови Ради директорів. Кримова Л.Д. є пред-
ставником акціонера Компанія «Авейн Лімітед» (код 1661832, адреса 
Віргінські острови (Британія), Кіджано Чемберз, Роуд-Таун, Тортола, Вік-
хемс КЕЙ ІІ, а/с 3159 ), що володіє 8,028 % у Статутному капіталі Товари-
ства. Непогашеної судимості посадова особа за корисливі та посадові 
злочини не має. Освіта вища.

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

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

2. директор  Свірщ Сергій Миколайович
06.02.2018

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 акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвнiчний»

2. Код за ЄДРПОУ: 13494943
3. Місцезнаходження: 84205, м.Дружкiвка, вул. Соборна, буд. 37
4. Міжміський код, телефон та факс: (06267)4-40-26, 4-43-41
5. Електронна поштова адреса: office@askods.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://askods.com/ua/informatsija-emitenta-tsennyh-bumag
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: рішення про утворення філії. 
ІІ. Текст Повідомлення 

07.02.2018р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія АСКО-Донбас Північний» було прийнято рішення про 
створення нової філії товариства:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ» із місцезнаходжен-
ням у м. Тернопіль;

Рішення щодо конкретного адресу філії не приймалося, адреса буде ви-
значена на підставі договору оренди приміщення для розміщення офісу філії.

Причинами прийняття рішення є необхідність розширення мережі філій 
товариства, розвиток бізнесу.

Функцією новоствореної філії буде здійснення страхової діяльності за 
всіма видами страхування, на які товариство має чинні ліцензії.

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

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

2. Генеральний директор  Матушевський Є.Л.
07.02.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КоМПАНIЯ АСКо-доНБАС ПIВНIчНИй»
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Додаток № 4
який є невід'ємною частиною Протоколу

засідання Наглядової ради
ПАТ «Хмільницький елеватор» від «07» лютого 2018 р.

Затверджено рішенням
Наглядової ради ПАТ «Хмільницький елеватор»

(Протокол №62 від «07» лютого 2018 р.)
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Публічне акціонерне товариство «Хмільницький елеватор» (надалі - 
ПАТ «Хмільницький елеватор», або Товариство), код ЄДРПОУ 00953295, 
місцезнаходження Товариства: 22000, м. Хмільник, Вінницької обл.,  
вул. В. Порика, буд. 26, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів 
Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «26» лютого 2018 року о 
13.00 годині за адресою: м. Хмільник, Вінницької області, вул. В. По-
рика, буд. 26, в приміщенні актового залу (кімната 101) Товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться з 12.15 до 12.45 
у день та за місцем проведення Загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах – 20.02.2018 р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових Загальних 

зборів; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
лічильної комісії позачергових Загальних зборів. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загаль-
них зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування. 

3. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства. 
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, які пов’язані 

зі зміною типу (найменування) Товариства, шляхом викладення його у но-
вій редакції.

5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства 
шляхом викладення їх у новій редакції.

6. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом при-
ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за ра-
хунок додаткових внесків.

7. Про затвердження висновку про ринкову вартість 1 (однієї) простої 
іменної акції Товариства та 100% пакету акцій Товариства.

8. Про проведення фінансового аудиту Товариства відповідно міжна-
родним стандартам. 

9. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
10. Про затвердження порядку визначення переліку осіб, які є учасника-

ми такого розміщення акцій.
11. Про визначення уповноваженого органу Товариства та уповноваже-

них осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати усі необ-
хідні дії щодо реалізації приватного розміщення акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: hmelnik.
actisilos.net

Станом на «2» лютого 2018 р. - на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає -  
6 802 184 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного ка-
піталу Товариства; 

- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 5 743 946 го-
лосуючих акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у 
Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, 
що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт), 
представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог 
чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної осо-
би: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що 
підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів: ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних зборів, відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні, робочий час з 
08.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства: м. Хмільник, Вінниць-
кої області, вул. В. Порика, буд. 26, в відділі бухгалтерії Товариства; а у день 
проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних 
зборів Товариства – Голова Правління Б'ялківський Олександр Олексійович.

Загальні збори скликаються у відповідності до п.5 ст.47 Закону України 
«Про акціонерні товариства», з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 
15 днів до дати їх проведення та з затвердженням Наглядовою радою по-
рядку денного, у такому разі внесення пропозицій, згідно ст.38 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», до порядку денного – не передбачається.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право ознайо-

миться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом договору про 
обов’язковий викуп акцій, після отримання повідомлення про проведення За-
гальних зборів до дати проведення Загальних зборів, шляхом подання пись-
мового запитання щодо питань порядку денного на адресу місцезнаходження 
Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з доку-
ментами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. 

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимага-
ти здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих 
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував 
проти прийняття загальними зборами рішення про зміну типу товариства та 
про зміну розміру статутного капіталу, у такому разі протягом 30 днів після 
прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги 
обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене 
право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про 
обов’язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена 
п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення розміру 
статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, кожний 
акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придба-
вати акції приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кіль-
кості простих акцій у строк та порядок, затверджений Загальними зборами.

Товариство до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові від-
повіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, протягом двох 
робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом на-
правлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку 
акціонерів (осіб) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства станом на 02 лютого 2018 р.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмеже-
но згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних 
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року 
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Телефон для довідок (04338) 2-20-80
Наглядова рада Товариства
Проекти рішень з питань,
включених до порядку денного позачергових загальних зборів 
ПАТ «Хмільницький елеватор», які призначені на «26» лютого 2018 року 

о 13.00 год. за адресою: 
м. Хмільник, Вінницької області, вул. В. Порика, буд. 26, в приміщенні 

актового залу (кімната 101) Товариства.
Питання порядку денного №1.
Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових Загальних збо-

рів; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лі-
чильної комісії позачергових Загальних зборів.

Проект рішення:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Репенко 

Світлана Андріївна – голова лічильної комісії; Міровська Галина Валентинів-
на, Галуша Оксана Вікторівна – члени комісії; припинити повноваження голо-
ви та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.
Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загаль-

них зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування.

Проект рішення:

ПУБЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХМІЛьНИЦьКИй ЕЛЕВАТоР»
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Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення позачерго-
вих Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обгово-
рення – до 7 хв.; голосування на позачергових Загальних зборах проводить-
ся за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без 
використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному пи-
танню порядку денного; голосування за одним бюлетенем здійснюється не 
більше 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання 
відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів 
лічильної комісії – 5 хв.; бюлетені для голосування засвідчуються наступ-
ним чином: заздалегідь до проведення Загальних зборів Наглядова рада 
передає реєстраційній комісії затверджені бюлетені для голосування; у 
день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, голо-
ва реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, 
у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бю-
летенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер 
(представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазна-
ченням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) 
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Питання порядку денного №3.
Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства. 
Проект рішення:
У відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 
інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII змінити тип акціонерного 
товариства з публічного на приватне та затвердити нове найменування То-
вариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР». Це рішення набирає чинності із дати державної реєстрації 
Статуту Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного №4.
Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, які пов’язані зі 

зміною типу (найменування) Товариства, шляхом викладення його у новій 
редакції.

Проект рішення:
Відповідно до прийнятого рішення про зміну типу акціонерного товариства 

з публічного на приватне внести відповідні зміни до Статуту Товариства, для 
чого викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління 
Б’ялківському Олександру Олексійовичу (ІПН 2236014833) підписати Статут 
Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової 
редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Питання порядку денного №5.
Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства 

шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
Відповідно до прийнятого рішення про зміну типу акціонерного товари-

ства з публічного на приватне внести та затвердити зміни та доповнення до 
внутрішніх Положень Товариства, а саме «Про загальні збори»; «Про на-
глядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про правління» шляхом викла-
дення цих Положень у новій редакції.

Питання порядку денного №6.
Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приват-

ного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.

Проект рішення:
З метою залучення інвестицій для поповнення обігових коштів Товари-

ства задля його подальшого технічного та соціального розвитку збільшити 
статутний капітал Товариства на 58 357 604,34 гривень шляхом приватного 
розміщення серед існуючих акціонерів Товариства додаткової кількості 
прос тих іменних акцій існуючої номінальної вартості – 14 516 817 шт. за 
рахунок додаткових внесків.

Питання порядку денного №7.

Про затвердження висновку про ринкову вартість 1 (однієї) простої імен-
ної акції Товариства та 100% пакету акцій Товариства.

Проект рішення:
Згідно з Висновком суб’єкта оціночної діяльності - Товариство з обмеже-

ною відповідальністю «Міжгалузевий кліринговий центр «Євроконсалтинг», 
код ЄДРПОУ 31109644, затвердити ринкову вартість 100% акцій Товариства 
у сумі 27 344 779,68 гривень станом на 07 лютого 2018 р. 

Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства у 
сумі 4,02 гривень (Чотири гривні 02 коп.) станом на 07 лютого 2018 року.

Питання порядку денного №8.
Про проведення фінансового аудиту Товариства відповідно міжнарод-

ним стандартам.
Проект рішення:
Провести фінансовий аудит Товариства відповідно міжнародним стан-

дартам, а саме згідно з:
- балансом станом на 31.12.2017 року;
- звітом про фінансові результати за 2017 рік;
- звітом про рух грошових коштів за 2017 рік.
Питання порядку денного №9.
Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
Проект рішення:
Затвердити протокол рішення про приватне розміщення простих імен-

них акцій Публічного акціонерного товариства «Хмільницький елеватор» 
(ПАТ «Хмільницький елеватор»), код за ЄДРПОУ 00953295 (Додаток до 
Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмільницький 
елеватор» від 26.02.2018р.).

Питання порядку денного №10.
Про затвердження порядку визначення переліку осіб, які є учасниками 

такого розміщення акцій.
Проект рішення:
Перелік учасників приватного розміщення додаткової кількості  

14 516 817 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості визначити 
таким, що складається з існуючих станом на дату проведення Зборів –  
26 лютого 2018 року акціонерів Товариства - власників простих іменних акцій.

Питання порядку денного №11.
Про визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених 

осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати усі необхідні 
дії щодо реалізації приватного розміщення акцій.

Проект рішення:
1. Визначити Правління Товариства уповноваженим органом товари-

ства, який зокрема, але не виключно, має повноваження здійснювати усі 
необхідні дії щодо: 

- внесення змін до проспекту емісії,
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 

у процесі приватного розміщення акцій товариства,
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій Товариства,
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження За-

гальними зборами акціонерів Товариства у встановлені законодавством строки 
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення або у разі прийняття рішення про відому від розміщення акцій.

2. Визначити Голову Правління Товариства та заступника Голови Прав-
ління з фінансових питань Парцей Юлію Мирославівну уповноваженими 
особами Товариства, яким надаються наступні повноваження:

- Виконувати усі необхідні дії щодо забезпечення реалізації акціонерами 
свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рі-
шення про розміщення,

- Виконувати усі необхідні дії щодо забезпечення реалізації акціонерами 
свого права на обов’язковий викуп акцій,

- Виконувати дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
набуття акцій значного контрольного пакета у розмірі 50 і більше 

відсотків простих акцій). 
1. Місцезнаходження 01015, Київ, ЛЕЙПЦИЗЬКА, буд. 15
2. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 528-93-80

3. Електронна поштова 
адреса

s.buhbgs@gmail.com

4. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kmziv.com.ua

Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ 

ЗАВОД IГРАШОК IМ.М.Ф.ВАТУТIНА» повiдомляє про змiну пакету акцiй 

Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiсiд Лiмiтед» (Кiпр) (код 353390, 
мiсцезнаходження: Мiтрополеос, буд.2, оф. Еврофчоу м. Нiкосiя, Кiпр, 
3831), який зменшився до 0,0% СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосу-
ючих акцiй, який зменшився до 0,0% вiд СК Товариства. Загальна кiлькiсть 
ЦП в СК Товариства – 51 067 450 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП  
510 674,50 грн. Повiдомлення отримано 05.02.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ 
ЗАВОД IГРАШОК IМ.М.Ф.ВАТУТIНА» повiдомляє про змiну пакету акцiй 
АНДРЕЦIНТ КЕПIТАЛ ЛIМIТЕД (ANDRECINT CAPITAL LIMITED), Кiпр (код 
НЕ 209098, мiсцезнаходження: Стасiну 1, Мiтсi Бiлдiнг 1, 1-й поверх, 
кiмната/офiс 4, Площа Елефтерiас, 1060, Нiкосiя, Кiпр), який збiльшився до 
72,735055 % СК, та вiдповiдно про змiну пакету голосуючих акцiй, який 
збiльшився до 72,735055 % СК Товариства . Загальна кiлькiсть ЦП в СК То-
вариства – 51 067 450 шт., загальна номiнальна вартiсть ЦП 510 674,50 грн. 
Повiдомлення отримано 05.02.2018

ПРАТ «КИЇВСьКИй МЕХАНIчНИй ЗАВод IГРАШоК IМ.М.Ф.ВАТУТIНА». 
Код за ЄдРПоУ 00310539.
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БУдІНжЕНЕРМЕРЕжА-5»

(код ЄДРПОУ 04013407, адреса місцезнаходження: м.Київ. вул.Гого-
лівська, 39) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 березня 2018 року, за адре-
сою: м.Київ, вул.Гоголівська, 39, 2 поверх, кабінет голови правління. 
Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.30. в той же день за міс-
цем проведення зборів. Початок зборів о 14.30. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах, 7 березня 2018 року. 

Проект Порядку денного 
(Перелік питань для голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків То-

вариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. 
8. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяль-

ності за 2017 рік.
9. Надання загальними зборами акціонерів згоди (дозволу) правлінню 

товариства на право відчуження будь-якого майна Товариства.
10.Надання (дозволу) Голові правління товариства на укладання това-

риством значних право чинів (договорів) з веденням фінансово-
господарської діяльності на суму до300000000,00 гривень (Триста мільйо-
нів) у термін до 31 травня 2019 року.

11. Про припинення ПрАТ «Будінженермережа-5», шляхом 
перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.

12. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом 
його перетворення.

13. Затвердження плану перетворення товариства, визначення поряд-
ку та умов перетворення-реорганізації.

14. Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товари-
ства на частки у статутному капіталі товариства, що створюється. 

15. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповід-
ності до умов проведення перетворення-реорганізації.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення про-
позицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертати-
ся за місцезнаходженням товариства: 04053, м.Київ. вул.Гоголівська, 39,  
2 поверх, приймальня голови правління, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 
14:00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до по-
чатку зборів) у посадової особи-голови правління Бориса А.Д. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на 
право представляти інтереси акціонера.

Довідки за тел. (044) 486-3437 ПрАТ «Будінженермережа-5» (Емітент), 
(044) 500-1607/08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа). 
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.).

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 53906 50799
Основні засоби 5646 6763
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8141 7514
Сумарна дебіторська заборгованість 12978 14401
Грошові кошти та їх еквіваленти 5324 7282
Нерозподілений прибуток 27043 25653
Власний капітал 48734 46313
Статутний капітал 48 48
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5172 4486
Чистий прибуток (збиток) 155436 173711
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27268 27268
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

169 174

Наглядова рада та Правління Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПодІЛРЕМБУд»

(код ЄДРПОУ 03334888, адреса місцезнаходження: м. Київ,  
вул.Межигірська, 87А) повідомляє про проведення річних (чергових) 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 березня 
2018 року, за адресою: м.Київ, вул.Ялинкова, 60/1, 3 поверх, к.3. 
Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30 в той же день за 
місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.40. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 7 березня 
2018 року.

Проект Порядку денного 
(переліку питань які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
Припинення повноважень членів лічильної комісії. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора про підсумки фінансової діяльності 

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків.

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балан-
су Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків То-
вариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених зако-
ном. 

7. Надання загальними зборами акціонерів згоди (дозволу) прав-
лінню товариства на право укладання будь-яких правочинів (догово-
рів) на відчуження будь-якого майна Товариства у термін до наступ-
них зборів акціонерів.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосуван-
ня, можна ознайомитися та внести пропозиції до питань порядку 
денного за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Межигор-
ська, 87-А, 2 поверх, к.2, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та 
робочий час (з 9:00 до 13:00) та в день проведення зборів за міс-
цем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальної осо-
би  – Голови правління Біби С.І. Для участі у зборах акціонери по-
винні мати документи, що підтверджують їх особу, представники 
акціонерів повинні мати також довіреності на право представляти 
інтереси акціонерів.

Довідки за тел. (044) 563-99-71 ПрАТ «Поділрембуд» (Емітент), 
(044) 500-1607 /08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа). 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.).

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1651,6 1520,1
Основні засоби 140,4 155,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,3 0,3
Сумарна дебіторська заборгованість 687,5 1055,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,2 9,9
Нерозподілений прибуток -5458,0 -5056,7
Власний капітал -4767,9 -4366,6
Статутний капітал 10,5 10,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6419,5 5886,7
Чистий прибуток (збиток) -401,3 -528,5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-57,33 -75,50

Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000 7000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

3 3

Наглядова рада Товариства
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ПУБЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«оВРУЦьКЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ 

ПІдПРИЄМСТВо 11847» 
(код ЄДРПОУ 03116697, адреса місцезнаходження: Житомирська обл., 

Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Богдана Хмельницького, 162) повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
26 лютого 2018 року за адресою:житомирська обл., овруцький р-н, 
м. овруч, вул. Богдана Хмельницького, 162, каб.№1- кімната перего-
ворів. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 12.00 до 
12.20 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів 
о 12.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах, 20 лютого 2018 року. Позачергові загальні збори акціонерів скли-
каються в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». 

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прий-

няття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-

гальних зборах акціонерів.
4. Затвердження передавального акту Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо 
підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться 
за місцезнаходженням товариства: Житомирська обл., Овруцький р-н, 
м. Овруч, вул. Богдана Хмельницького, 162, каб.№1- кімната переговорів, 
у робочі дні ( з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00. та вдень проведення 
зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – голови комісії з 
припинення Мошківського В.О. 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, 
оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://atpovr11847.emitents.net.ua 

Довідки за телефоном (04148) 4-21-88 
Наглядова рада Товариства

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчНЕ АКЦIо-

НЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ФIРМА «АВIАIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21631911
3. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2490336, 2499585
5. Електронна поштова адреса: firma_aviainvest@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://f_aviainvest.informs.
net.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФIРМА «АВIАIНВЕСТ» вiд 

05.02.2018 р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 05.02.2018 р.): 
-звiльнено 06.02.2018р з посади В.о. голови правлiння Кривенка 

Андрiя Павловича. Посадова особа часткою у статутному капiталi То-
вариства не володiє. Посадова особа перебувала на посадi з 
30.08.2016р. по 06.02.2018 р. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має; 

-обрано з 07.02.2018р. на посаду Голови правлiння Яцину Павла 
Васильовича строком до переобрання. Посадова особа часткою у ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа обрана на по-
саду за сумiсництвом, основне мiсце роботи - ТОВ «Рада» на посадi 
головного iнженера з 01.11.2012 i по теперiшнiй час. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. В.о. голови правлiння Кривенко Андрiй 
Павлович, 06.02.2018.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"ЕдЕЛьВIКА"

2. Код за ЄДРПОУ 20134458
3. Місцезнаходження 43023, Луцьк, Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 786040 0332 786037

5. Електронна поштова 
адреса

info@edelvika.com

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

edelvika.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного 
товариства)

II. Текст повідомлення
На пiдставi отриманої вiд депозитарної установи виписки про стан ра-

хунку в цiнних паперах вiд 06.02.2018 емiтенту стало вiдомо про змiни , а 
саме вiдбулось збiльшення розмiру пакету акцiй фiзичної особи з 33,33% 
до 89,9234% голосуючих акцiй.

На пiдставi отриманої вiд депозитарної установи виписки про стан ра-
хунку в цiнних паперах вiд 06.02.2018 емiтенту стало вiдомо про змiни , а 
саме вiдбулось зменшення розмiру пакету акцiй фiзичної особи з 33,33% 
до 10,0713% голосуючих акцiй.

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 Переходько Ю.А.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоВИй СТИЛь». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорів-
ське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, 
(057) 752-27-95. 5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої 
інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину - 02.02.2018р.; Назва уповноваженого ор-
гану, що прийняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Пред-
мет правочину - постачання Покупцю (АТ «НОВИЙ СТИЛЬ») меблі для 
сидіння, корпусні меблі, оббивні матеріали (тканина, вінілісткань, шкіра), 
регранулят, металеві, пластикові і дерев'яні частини меблів, арматура, 
кріпильні та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використо-
вуються в меблів, устаткування для обробки металу, пластмаси і дерево-
обробки, а також частини для такого обладнання, барвник для поліпро-
пілену, труби електрозварні, смуга сталева, шпон, клей; Ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом правочину - 3 000 000,00 (три мільйо-
ни) євро, що за курсом НБУ на 02.02.2018р. складає - 104 167 689,00  грн.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті - 570 000 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 18,28%; Загальна 
кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 12 862 593 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 12 862 593 шт. та «про-
ти» - 0, прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину 
до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові кри-
терії Статутом не визначені.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Івіна В.В. 
М.П. 05.02.2018
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Додаток № 21
До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Будспецсервіс», 32555547

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер __107/2/2017-Т. 

Дата реєстрації «27» грудня 2017 року. 
1. Дата початку укладання 
договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій згідно з проспектом емісії 
облігацій: 

 «15» січня 2018 року

2. Дата закінчення укладання 
договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій: 
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

 «14» січня 2019 року

фактична «29» січня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску 
(серії): 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії 
облігацій)

68 000 (Шістдесят вісім тисяч) 
штук

фактично розміщених 68 000 (Шістдесят вісім тисяч) 
штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій: 

12 240 000,00 (дванадцять 
мільйонів двісті сорок тисяч) 
гривень 00 копійок

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску 
облігацій), грн. 

12 240 000,00 (дванадцять 
мільйонів двісті сорок тисяч) 
гривень 00 копійок

фактично розміщених, грн. 12 240 000,00 (дванадцять 
мільйонів двісті сорок тисяч) 
гривень 00 копійок

5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.: 

12 240 000,00 (дванадцять 
мільйонів двісті сорок тисяч) 
гривень 00 копійок

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): -

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані працівниками 
емітента:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах емі-
тента за результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за обліга-
ції, усім особам, які зробили ці внески

---------------------------------------------------

7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які зробили 
ці внески, грн.

---------------------------------------------------

Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Будспецсервіс»  _______ Дмитренко В.О.

Від емітента: Директор ТОВ «Будспецсервіс»  _______ Дідик О.С.

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ»  _______

ТоВАРИСТВо З оБМЕжЕНоЮ ВІдПоВІдАЛьНІСТЮ
«БУдСПЕЦСЕРВІС»

Додаток № 21
До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Будспецсервіс», 32555547

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер __110/2/2017-Т. 
Дата реєстрації «27» грудня 2017 року. 

1. Дата початку укладання 
договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій згідно з проспектом емісії 
облігацій: 

 «15» січня 2018 року

2. Дата закінчення укладання 
договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 «14» січня 2019 року

фактична «29» січня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

200 (двісті) штук

фактично розміщених 200 (двісті) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій: 

56 000 000,00 (П’ятдесят 
шість мільйонів) гривень 
00 копійок

які пропонувалися для 
розміщення (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн. 

56 000 000,00 (П’ятдесят 
шість мільйонів) гривень 
00 копійок

фактично розміщених, грн. 56 000 000,00 (П’ятдесят 
шість мільйонів) гривень 
00 копійок

5. Загальна сума залучених 
коштів від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.: 

56 000 000,00 (П’ятдесят 
шість мільйонів) гривень
00 копійок

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані працівниками 
емітента:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку 
в цінних паперах емітента за 
результатами повернення 
внесків, унесених в оплату 
за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески

--------------------------------------------
-------

7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату 
за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески, грн.

--------------------------------------------
-------

Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Будспецсервіс»  _______ Дмитренко В.О.

Від емітента: Директор ТОВ «Будспецсервіс»  _______ Дідик О.С.

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ»  _______

ТоВАРИСТВо З оБМЕжЕНоЮ ВІдПоВІдАЛьНІСТЮ
«БУдСПЕЦСЕРВІС»
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Додаток № 21
До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Будспецсервіс», 32555547

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер __108/2/2017-Т. 
Дата реєстрації «27» грудня 2017 року. 

1. Дата початку укладання договорів з 
першими власниками у процесі розміщен-
ня випуску (серії) облігацій згідно з 
проспектом емісії облігацій: 

 «15» січня 2018 року

2. Дата закінчення укладання договорів з 
першими власниками у процесі розміщен-
ня випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 «14» січня 2019 року

фактична «29» січня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з проспектом емісії облігацій)

58 000 (П’ятдесят вісім 
тисяч) штук

фактично розміщених 58 000 (П’ятдесят вісім 
тисяч) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій: 

10 440 000,00 (десять 
мільйонів чотириста 
сорок тисяч) гривень 
00 копійок

які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн. 

10 440 000,00 (десять 
мільйонів чотириста 
сорок тисяч) гривень 
00 копійок

фактично розміщених, грн. 10 440 000,00 (десять 
мільйонів чотириста 
сорок тисяч) гривень 
00 копійок

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн.: 

10 440 000,00 (десять 
мільйонів чотириста 
сорок тисяч) гривень 
00 копійок

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

Облігації, придбані працівниками емітента: Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації 
(грн.): -

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку 
в цінних паперах емітента 
за результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески

-----------------------------------------
----------

7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату 
за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески, грн.

-----------------------------------------
----------

Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Будспецсервіс»  _______ Дмитренко В.О.

Від емітента: Директор ТОВ «Будспецсервіс»  _______ Дідик О.С.

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ»  _______

ТоВАРИСТВо З оБМЕжЕНоЮ ВІдПоВІдАЛьНІСТЮ
«БУдСПЕЦСЕРВІС»

Додаток № 21
До Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Будспецсервіс», 32555547

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер __111/2/2017-Т. 
Дата реєстрації «27» грудня 2017 року. 

1. Дата початку укладання 
договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій згідно з проспектом емісії 
облігацій: 

 «15» січня 2018 року

2. Дата закінчення укладання 
договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій: 
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

 «14» січня 2019 року

фактична «29» січня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску 
(серії): 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

1 162 350 (один мільйон сто 
шістдесят дві тисячі триста 
п’ятдесят) штук

фактично розміщених 1 162 350 (один мільйон сто 
шістдесят дві тисячі триста 
п’ятдесят) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій: 

191 787 750,00 (Сто дев’яносто 
один мільйон сімсот вісімде-
сят сім тисяч сімсот п’ятдесят) 
гривень 00 копійок

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн. 

191 787 750,00 (Сто дев’яносто 
один мільйон сімсот вісімде-
сят сім тисяч сімсот п’ятдесят) 
гривень 00 копійок

фактично розміщених, грн. 191 787 750,00 (Сто дев’яносто 
один мільйон сімсот вісімде-
сят сім тисяч сімсот п’ятдесят) 
гривень 00 копійок

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, 
грн.: 

191 787 750,00 (Сто дев’яносто 
один мільйон сімсот вісімде-
сят сім тисяч сімсот п’ятдесят) 
гривень 00 копійок

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): 
-

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): 
-

Облігації, придбані працівниками 
емітента:

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): 
-

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески

-----------------------------------------------
----

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн.

-----------------------------------------------
----

Затверджено:
Загальними зборами учасників,
Голова зборів ТОВ «Будспецсервіс»  ______ Дмитренко В.О.

Від емітента: Директор ТОВ «Будспецсервіс»  ______ Дідик О.С.

Від Центрального депозитарію
Цінних паперів: ПАТ «НДУ»  ______

ТоВАРИСТВо З оБМЕжЕНоЮ ВІдПоВІдАЛьНІСТЮ «БУдСПЕЦСЕРВІС»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів 
ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«УКРПРоМ-СЕРВІС».
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «УКРПРОМ-

СЕРВІС».
Місцезнаходження : м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 1.
Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів: 29.01.2018 

року.
Орган управління емітента, який прийняв рішення про проведення за-

гальних зборів: виконавчий орган.
Дата проведення зборів: 30.03.2018 року. Час проведення зборів: 09:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Московська, 46/2, секція 5, 8 поверх.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 08:50.
Час завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

08:55.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-

будеться 30.03.2018 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах : 26.03.2018 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 

представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Порядок денний зборів.
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Ревізійної 

комісії(Ревізора).
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2017 рік. Визначення по-

рядку покриття збитків Товариства.
6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

7. Прийняття рішення про перетворення Товариства у Товариство з об-
меженою відповідальністю.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
основні показчики фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 86,0 154,7
Основні засоби 35,2 39,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1,9 67,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 0,3
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4029,9 4042,4
Чистий прибуток (збиток) 5,0 3,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

_ _

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

_ _

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 

формі, в порядку визначеному чинним законодавством, Статутом 
ПрАТ  «УКРПРОМ-СЕРВІС» та Положенням про загальні збори акціонерів 
ПрАТ «УКРПРОМ-СЕРВІС», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів.

До дати проведення загальних зборів акціонери в порядку та терміни, ви-
значені чинним законодавством та Статутом ПрАТ «УКРПРОМ-СЕРВІС» мо-
жуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного за адресою: 01015, Україна, м. Київ, вул. Москов-
ська, 46/2, секція 5 , 8 поверх в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 11:00, 
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Представник Товариства, відповідальний за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: Згурська Катерина Іванівна. Контактний телефон: 
(044) 390-35-90.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Виконавчий орган Товариства
Генеральний директор ____________________ Стемпковський І.Г.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «УКРАЇНСьКА 
НАЦIоНАЛьНА 
РоЗРАХУНКоВА КАРТКА»

2. Код за ЄДРПОУ 23702532
3. Місцезнаходження 09025, Київська обл., Сквирський район, 

с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 494-25-90 (044) 494-25-72

5. Електронна поштова 
адреса

project@ukrcard.com.ua

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

www.ukrcard.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Пранов Олександр 

Анатолiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано 
(продовжено повноваження) з 05.02.2018 строком по 04.02.2019 
включно.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00004%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

серпень 2009 – липень 2013: директор департаменту платiжних карток, 
Промiнвестбанк, червень 2013 – сiчень 2014: директор департаменту 
платежiв, клiєнтiв, Промiнвестбанк, лютий 2014- квiтень 2014: перший за-
ступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ», 18.04.2014 – 04.02.2015: Голо-
ва Правлiння АТ «УКРКАРТ», 05.02.2015 – 15.02.2016: перший заступник 
Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ» з питань розвитку бiзнесу, з 16.02.2016  - 
Голова Правлiння АТ «УКРКАРТ».

Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 05.02.2018 року, 
протокол № 3 вiд 05.02.2018 року в звя'язку з закiнченням строку повно-
важень.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Правлiння Товариства Богданов Вiталiй 
Андрiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано (продо-
вжено повноваження) як члена Правлiння Товариства з 05.02.2018 стро-
ком по 04.02.2019 включно, iз збереженням за ним посади заступника Го-
лови Правлiння з технiчних питань. Пiдстава - письмове звернення Голови 
Правлiння Пранова О.А. вiд 17.01.2018 з пропозицiєю розглянути питання 
про обрання члена Правлiння Товариства. Зазначена пропозицiя пов’язана 
з тим, що 04.02.2018 спливає строк повноважень члена Правлiння Богда-
нова В.А., який був обраний згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 
03.02.2017 (протокол №2).

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» - квiтень 
2011-вересень 2013 начальник управлiння бiзнес-аналiзу та архiтектури 
департаменту iнформацiйних технологiй Дирекцiї iнформацiйних 
технологiй i супроводу роздрiбного бiзнесу, вересень 2013-грудень 2013 
начальник управлiння стратегiчного планування, архiтектури та методологiї 
IТ Департаменту iнформацiйних технологiй, грудень 2013-лютий 2014 - 
начальник управлiння бiзнес-аналiзу та методологiї Департаменту 
iнформацiйних технологiй; АТ «УКРКАРТ» - з 05.02.2014 - заступник Голо-
ви Правлiння з технiчних питань, з 03.02.2017 - Член Правлiння - Заступ-
ник Голови Правлiння з технiчних питань Товариства.

Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» 
05.02.2018 року (Протокол №3 вiд 05.02.2018 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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 Пранов Олександр Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 06.02.2018

(дата)
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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 
Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ 
09306278
3. Місцезнаходження 
79019 Львів Газова,17
4. Міжміський код, телефон та факс 
(032)23-23-735 (032)2425860
5. Електронна поштова адреса 
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http.//www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
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 

06.02.2018р. Спостережна рада ПАТ «ОКСІ БАНК» на підставі Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» при-
йняла рішення: 

Про:дострокове припинення повноважень членів Правління ПАТ «ОКСІ 
БАНК:

Посадова особа Романюк Арсен Вікторович (паспорт: номер 000647857 
виданий 21.06.2017 р. Органом 4631), яка займала посаду Голова Правлін-
ня, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.
Посадова особа Павлишин Роман Орестович (паспорт: серія СС номер 

271008 виданий 28.02.1997 р. Болехівським МВУМВС в Івано-Франківській 
області), яка займала посаду Заступник Голови Правління, припинила 
повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.
Посадова особа Позичайло Лариса Миколаївна (паспорт: серія КА но-

мер 323595 виданий 07.02.1997 р. Франківським РВ УМВС України у Львів-
ській області), яка займала посаду Член Правління, припинила повнова-
ження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.
Посадова особа Гончаров Ігор Володимирович (паспорт: серія КА но-

мер 270219 виданий 16.10.1996 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у 
Львівській області) яка займала посаду Член Правління, припинила повно-
важення.

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: три роки.
Посадова особа Чиж Регіна Едуардівна (паспорт: серія КВ номер 930886 

виданий 17.06.2002 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області) 
яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

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: три роки.
Обрати наступний склад Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» строком на 3(три) 

роки:
Романюк Арсен Вікторович (паспорт: номер 000647857 виданий 

21.06.2017 р. органом 4631) обрано на посаду Голова Правління.
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: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Правління ПАТ «ОКСІ БАНК».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Павлишин Роман Орестович (паспорт: серія СС номер 271008 виданий 

28.02.1997 р. Болехівським МВУМВС в Івано-Франківській області) обрано 
на посаду Заступник Голови Правління.

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: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступ-

ник Голови Правління ПАТ «ОКСІ БАНК».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Позичайло Лариса Миколаївна (паспорт: серія КА номер 323595 вида-

ний 07.02.1997 р. Франківським РВ УМВС України у Львівській області) об-
рано на посаду Член Правління.

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: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний 

бухгалтер ПАТ «ОКСІ БАНК».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Чиж Регіна Едуардівна (паспорт: серія КВ номер 930886 виданий 

17.06.2002 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області) обрано 
на посаду Член Правління.

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: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор 

Департаменту активно-пасивних операцій ПАТ «ОКСІ БАНК». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Гончаров Ігор Володимирович (паспорт: серія КА номер 270219 вида-

ний 16.10.1996 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській облас-
ті) обрано на посаду Член Правління.

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: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

ради партнерів Адвокатське об’єднання «Львівська юридична колегія», На-
чальник управління по роботі з проблемними активами ПАТ «ОКСІ БАНК», 
Директор Департаменту юридичної роботи та захисту інтересів банку 
ПАТ  «ОКСІ БАНК».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис 

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

2.
Голова Правління Романюк Арсен Вікторович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
07.02.2018

(дата) 

ПУБЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «оКСІ БАНК» 

ПоВІдоМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «БІЛоВодСьКИй КоМБІНАТ ХЛІБоПРодУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955851
3. Місцезнаходження: 42065, Сумська обл., Роменський р-н., 

село Бiловод, вул. Бiловодська, 2

4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 9-38-08 
(05448) 9-38-08

5. Електронна поштова адреса: va.bilyk@kernel.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bilovodkhp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

У відповідності до протоколу наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІО-

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БІЛоВодСьКИй КоМБІНАТ ХЛІБоПРодУКТІВ»
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НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» 
(надалі – Товариство) від 07.02.2018 року №б/н, прийнято рішення про на-
дання згоди на вчинення Товариством значного правочину (надалі - право-
чин) щодо продажу нерухомого майна, а саме на укладення Товариством з 
ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» договору купівлі-продажу нерухомого 
майна, згідно з переліком, зазначеним у додатку до цього договору, загаль-
ною вартістю 15 053 тис.грн.

Предмет правочину: нерухоме майно.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства, складає: 15 053 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

складає: 120 639 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 12,48%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

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

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

2. Голова правління  ______  В.І. Полтавець
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  07.02.2018 року
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента - 
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«дНІПРоВСьКИй КРоХМАЛЕПАТоКоВИй 
КоМБІНАТ» 

(далі – Товариство)
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕ-
ПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

1.2.Організаційно-правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00383372 

1.4.Місцезнаходження емітента Україна, 51650, Дніпропетровська 
область, Верхньодніпровський район, 
смт. Дніпровське, вул. Олександра 
Островського,11

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(05658) 47-111

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

www.dkpk.dp.ua 

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

secretar@dkpk.dp.ua 

1.8. Дата вчинення дії 5 лютого 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

2. Текст повідомлення: 
2.1. Наглядовою радою ПрАТ «дНІПРоВСьКИй КПК» 5 лютого 2018 р. 

прийняте рішення про оБРАННЯ:
Член Дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-

ПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Пiщик Андрій Володи-
мирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний 
терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність переобран-
ня особи на посаду члена Дирекції Товариства на новий термін повнова-
жень. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прий-
няття рішення Наглядовою радою Товариства про переобрання особи на 

посаду члена Дирекції Товариства на новий термін повноважень. Інші по-
сади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: головний кон-
структор ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК», Тимчасово виконуючий обов’язки 
Генерального Директора ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК», головний інженер 
ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК». Особа акціями Товариства не володіє. Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Наглядовою радою ПрАТ «дНІПРоВСьКИй КПК» 5 лютого 2018 р. 
прийняте рішення про оБРАННЯ:

Член Дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Цимбал Тамара Григо-
рівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана тер-
міном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність переобрання 
особи на посаду члена Дирекції Товариства на новий термін повноважень. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення Наглядовою радою Товариства про переобрання особи на посаду 
члена Дирекції Товариства на новий термін повноважень. Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: головний бухгалтер  
ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК». Особа акціями Товариства не володіє. Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Наглядовою радою ПрАТ «дНІПРоВСьКИй КПК» 5 лютого 2018 р. 
прийняте рішення про оБРАННЯ:

Член Дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Хрієнко Віктор Михай-
лович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний 
терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність переобран-
ня особи на посаду члена Дирекції Товариства на новий термін повнова-
жень. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прий-
няття рішення Наглядовою радою Товариства про переобрання особи на 
посаду члена Дирекції Товариства на новий термін повноважень. Інші по-
сади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: головний енер-
гетик ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК». Особа акціями Товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

Генеральний директор ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИ-
СТВА «дНІПРоВСьКИй КРоХМАЛЕПАТоКоВИй КоМБІНАТ»

_____________ Шванц П. А.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікува0ння в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ЗАПоРIж-
ТРАНС ФоРМАТоР"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)270-39-00 (061)270-30-83

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

www.ztr.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товари-
ства); 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Згiдно з iнформацiєю з iнформацiйної довiдки стосовно акцiонерiв, якi 

володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу емiтента, отриманою 
02.02.2018 ПрАТ «ЗТР» вiд ПАТ «НДУ» зменшився розмiр пакету голосуючих 
акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння ак-
тивами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33499232), що дiє вiд 
свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого 

недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Четвертий» (код за 
ЄДРIСI 233177) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з 
управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (мiсцезнаходження: м. Київ, 
вул. Госпiтальна, 12-Д). Розмiр частки зазначеного акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй складав 46.013292% та пiсля 
змiни складає 43.968377%. Розмiр частки зазначеного акцiонера в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля змiни розмiру пакета акцiй не наводиться, 
оскiльки зазначена iнформацiйна довiдка не мiстить такої iнформацiї. 

Згiдно з iнформацiєю з iнформацiйної довiдки стосовно акцiонерiв, якi 
володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу емiтента, отриманою 
02.02.2018 ПрАТ «ЗТР» вiд ПАТ «НДУ» збiльшився розмiр пакету голосуючих 
акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння ак-
тивами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33499232), що дiє вiд 
свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого 
недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Сьомий» (код за 
ЄДРIСI 233821) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з 
управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (мiсцезнаходження: м. Київ, 
вул. Госпiтальна, 12-Д). Розмiр частки зазначеного акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй складав 51.922300% та пiсля 
змiни складає 53.967215%. Розмiр частки зазначеного акцiонера в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля змiни розмiру пакета акцiй не наводиться, 
оскiльки зазначена iнформацiйна довiдка не мiстить такої iнформацiї. 

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис)

М.П.
(ініціали та прізвище керівника)

05.02.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».
2. 35960913.
3. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.
4. +380445939960.
5. gusak@accordbank.com.ua.
6. www.accordbank.com.ua
7. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків 

простих акцій публічного акціонерного товариства.
II. Текст повідомлення

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 
(акції іменні прості, UA4000029367) станом на 31.01.2018, отриманого 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 02.02.2018 від депозитарію Публічне акціонерне 

товариство «Національний депозитарій України», розмір частки акціонера:
- фізичної особи-1, зменшився з 12,381517% (в загальній кількості акцій 

та в загальній кількості голосуючих акцій) до 9,139129% (в загальній кіль-
кості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій);

- фізичної особи-2, збільшився з 4,191131% (в загальній кількості акцій 
та в загальній кількості голосуючих акцій) до 7,433519% (в загальній кіль-
кості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій).

При цьому розмір частки акціонера-фізичної особи-3, залишився без 
змін, а саме: 75,000775% (в загальній кількості акцій та в загальній кількос-
ті голосуючих акцій).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова Правління ______________ Кот З.П.

(підпис) 05.02.2018

ПУБЛІчНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоМЕРЦІйНИй БАНК «АКоРдБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСьКА ПТАХо-
ФАБРИКА», 1.2.Код за ЄДРПОУ: 00845743, 1.3.Місцезнаходження: 
38541, с.Стасi, Диканський р-н, Полтавська обл., вул.Фабрична,4, 
1.4.Міжміський код, телефон та факс: (0532) 502375 (0532) 502375, 
1.5.Електронна поштова адреса: smislov@pticefabrica.com.ua 1.6.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://poltavaptf.at24.com.ua/, 1.7. Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента 

2.Текст повідомлення: Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» протокол № 1-18 вiд 02.02.2018р., 
у зв’язку з заявою про звiльнення за власним бажанням та звiльненням з 
05.02.2018р. припиненi повноваження: 

директор - Плахотя Сергiй Iванович, згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє часткою в 
статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi Директора з 
18.01.2008р. по 05.02.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХО-
ФАБРИКА» протокол № 1-18 вiд 02.02.2018р., обрано з 06.02.2018р.: 

директор - Смислов Олександр Юрiйович, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. Попередньо займав посади 
голов ний бухгалтер ПрАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА». Особа обрана 
на посаду термiном на 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідом-ленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: директор Плахотя С.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА», 1.2.Код за 
ЄДРПОУ: 00845743, 1.3.Місцезнаходження: 38541, с.Стасi, Диканський р-н, 
Полтавська обл., вул.Фабрична,4, 1.4.Міжміський код, телефон та факс: (0532) 
502375 (0532) 502375, 1.5.Електронна поштова адреса: smislov@pticefabrica.
com.ua 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: http://poltavaptf.at24.com.ua/, 1.7. Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента 

2.Текст повідомлення: Вiдповiдно до Наказу по пiдприємству № 027К 
вiд 06.02.2018 року звiльнено:

- головного бухгалтера – Смислова Олександра Юрiйовича (згоди на 
розкриття паспортних даних особа не надала), який володiє часткою в 
статутному капiталi товариства в розмiрi 0 %. Особа перебувала на посадi 
Головного бухгалтера з 01.06.1995 року до 06.02.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до Наказу по пiдприємству № 028Квiд 06.02.2018 року призначено:
- головного бухгалтера – Тесля Людмила Олександрiвна (згоди на роз-

криття паспортних даних особа не надала), яка володiє часткою в статут-
ному капiталi товариства в розмiрi 0 %. Попередньо займала посади: за-
ступника головного бухгалтера ПрАТ «Полтавська птахофабрика» 
(вказуються посади i мiсце роботи за останнi 5 рокiв). Особа призначена на 
посаду з 06.02.2018 р., на невизначений термiн. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідом-ленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: директор Смислов о.Ю.
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ПоВІдоМЛЕННЯ 
ПРо ПРоВЕдЕННЯ ПоЗАчЕРГоВИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБоРІВ АКЦІоНЕРІВ

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІТРЯ-

НИй ПАРК очАКІВСьКИй», код ЄДРПОУ 37097399, юридична 
адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) по-
відомляє Вас, що 12.03.2018 року об 11.00 годині за адресою: вул. Клов-
ський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові За-
гальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів відбудеться 12.03.2018 року з 10.00 год. до 
10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 05.03.2017р. 
відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціо нера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо-
нера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 
документів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по 
п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський 
узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. 

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний 
бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у 
день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товари-
ства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також 
щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного това-
риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових 
питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонер-
ного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кан-
дидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право пред-
ставники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціоне-
ром відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання 
свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного 
зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних збо-
рах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 
загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення по-

зачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину про 

укладення (підписання) договору про відкриття невідновлюваної кредит-
ної лінії з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (іпотеки, застави, 
страхування та інших).

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку 
денного приймаються за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, 
м.  Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

директор Товариства ________________ Ю.М. Лянной

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо "АГРАР-
НИй ФоНд "УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 38864809
3. Місцезнаходження 01601, мiсто Київ, вулиця Еспла-

надна, будинок №20, офiс 513
4. Міжміський код, телефон та факс +380961653552 +380961653552
5. Електронна поштова адреса agrarian_fund_ua@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://agrofondukr.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рішенням одноосібного акціонера ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» вiд 05.02.2018, 
припинено з 05 лютого 2018 року повноваження Нечитайла Дениса Олек-
сандровича як директора ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА», у зв’язку iз 
закiнченням строку укладеного з ним трудового договору (контракту), на 

пiдставi п. 2 ч. 1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України. Паспортнi данi 
Нечитайло Д.О. не розкриватються, у зв'язку iз ненаданням особою своєї 
згоди на їх розкриття. Нечитайло Д.О. часткою в статутному капiталi та 
пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Виконував повноваження директора ПАТ «АГРАР-
НИЙ ФОНД «УКРАЇНА» з 15.01.2015 по 05.02.2018.

Рiшенням одноосiбного акцiонера ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» - 
ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ» вiд 05.02.2018 об-
рано Гаврилькова Олександра Вiкторовича з 06 лютого 2018 року директором 
ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА». Паспортнi данi Гаврилькова О.В. не роз-
криватються, у зв'язку iз ненаданням особою своєї згоди на їх розкриття. По-
садова особа Гаврильков О.В. часткою в статутному капiталi та пакетом акцiй 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Особа призначена на посаду директора ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД 
«УКРАЇНА» строком на 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «ЕКОЛОГIЧНА СЮРВЕЙЕРСЬКО-
АДЖАСТЕРСЬКА КОМПАНIЯ», головний спецiалiст Управлiння контрольно-
ревiзiйної роботи Фонду державного майна України.

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 Гаврильков Олександр Вiкторович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.02.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЛИТЕР»
Ідентифікаційний код 24720880, місцезнаходження: 03150, м.Київ, 

вул. Горького, буд.102А
повідомляє про проведення 27лютого 2018 року о 12 год. 00 хв. по-

зачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛИТЕР» (далі – Товариство або ПрАТ «ЛИТЕР») за адре-
сою: Україна, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, корпус 
№ 17, літера «А», 2-й поверх, кімната № 204.

Реєстрація акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» для участі в позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 27лютого 2018 року з  
9 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР» – 21лютого 
2018р., станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства):

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи позачерго-
вих загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Визначення порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для голосування. 5. Про припинення пов-
новажень членів Дирекції Товариства та Генерального директора Товари-
ства. 6. Про обрання членів Дирекції Товариства. 7. Про обрання Гене-
рального директора Товариства. 8. Про затвердження умов трудових 
контрактів з членами Дирекції Товариства та Генеральним директором і 
визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання тру-
дових контрактів з членами Дирекції Товариства та Генеральним директо-
ром Товариства.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою http://industrial-
systems.com.ua/ru/company.htm.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів 
Товариства акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Представникам (уповноваженим особам) акціонерів не-
обхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує їх 
право на участь та голосування на позачергових загальних зборах акціо-
нерів ПрАТ «ЛИТЕР», оформлений згідно з вимогами чинного законодав-
ства (довіреність). 

Позачергові загальні збори скликаються в порядку Пропозиції щодо 
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не 
пізніше, ніж за п’ятнадцять днів до дати проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: Україна, 03680, 
м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, корпус № 17, літера «А»,  
2-й поверх, кімната № 204.

До дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «ЛИТЕР», у робочі дні в робочий час за адресою 
місцезнаходження Товариства в кабінеті Генерального директора Товари-
ства, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства – також умісці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення з документами – Генеральний директор Доровський В.О.

Довідки за тел.: +38 (044) 502-10-19
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИТЕР»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НоВАГАЗ»
(код ЄДРПОУ 24940452, адреса місцезнаходження: м.Київ. вул.. Жи-

лянська, 29, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 26 лютого 2018 року, за адресою: 
м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, оф.286. Реєстрація акціонерів 
відбудеться з 11.00 до 11.20 день проведення та за місцем проведення 
зборів. Початок зборів о 11.30. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у зборах станом на 20 лютого 2018 року.

Порядок денний 
(перелік питань які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прий-
няття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
4. Про припинення ПрАТ «НОВАГАЗ», шляхом перетворення-

реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом 

його перетворення.

6. Затвердження плану перетворення товариства, визначення порядку 
та умов перетворення-реорганізації.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства 
на частки у статутному капіталі товариства, що створюється. 

8. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповід-
ності до умов проведення перетворення-реорганізації.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися 
за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул.. Жилянська, 29, оф.286, у 
робочі дні з 10.00 до 13.00 та в день проведення зборів за місцем прове-
дення зборів (до початку зборів) у посадової особи – Генерального дирек-
тора товариства Коломєєвої О.Б.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за тел. (044) 541-11-33 ПрАТ «Новагаз» (Емітент);  
(044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа). 

Генеральний директор Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СЕРЕдНьодНІПРоВСьКЕ РЕМоНТНо-

БУдІВЕЛьНЕ СПЕЦІАЛІЗоВАНЕ 
УПРАВЛІННЯ», код за ЄдРПоУ: 04720375

(надалі - Товариство)
повідомляє про проведення чергових загальних Зборів акціонерів (на-

далі - Збори), які відбудуться 03 квітня 2018 року о 10.00 годині за міс-
цезнаходженням Товариства: 69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 
буд.  16 (приміщення актової зали - кім. № 5). Реєстрація учасників Збо-
рів буде здійснюватися в день та за місцем їх проведення з 09.30 до 09.50. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них Зборах – 28 березня 2018 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, Що ВИНоСЯТьСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ (ПРоЕКТ 
ПоРЯдКУ дЕННоГо):

1.Обрання складу та членів лічильної комісії.
2.Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності То-

вариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Розгляд аудиторського висновку за 2017 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду висновку.
5.Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2017 

рік.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку або збитків Товариства за 

2017 рік.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть 

ознайомитись з документами, необхідними дія прийняття рішень, та про-
ектами рішень Зборів за місцезнаходженням Товариства: 69600, м. Запо-
ріжжя, вул. Теплична, буд. 16 (кім. № 5) в робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 
години (ознайомитись з документами також можна в день проведення 
Зборів у місці їх проведення). Відповідальним за ознайомлення акціонерів 
з документами є Генеральний директор Товариства – Бублик В.І.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодав-
ством та Статутом Товариства, внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіреність 
на право участі та голосування на Зборах. Довіреність, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами.

Інформація про проведення Зборів разом з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інфор-
мація, передбачена законодавством, розміщена на власному веб-сайті 
Товариства: http://sdrbsu.prat.in.ua.

Наглядова рада Товариства

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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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 ПУБЛIчНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"СУМИХIМПРоМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №44 вiд 05.02.2018 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Нiкiтiн Д.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №3 вiд 05.02.2018 до Договору постачання 
№27-18/04-17 вiд 18.04.2017 мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «ТИТАН 
УКРАЇНИ» про постачання вапна негашеного 2-го сорту або еквiвалент. За-
гальна вартiсть договору складає 152 400,35638 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 096 817 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi 
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 13,8947%.

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 Нiкiтiн Дмитро Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.02.06
(дата)

НОВИНИ

Рынок акций Украины во вторник снизился 
вслед за мировыми

Украинский рынок акций во вторник снизился на волне 
распродаж на мировых финансовых рынках: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) упал на 2,98% - до 1450,93 
пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 337,05 пункта.

Объем торгов на УБ составил 90,5 млн грн, в том чис-
ле акциями 5,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 181,9 млн грн, в том 
числе акциями – 0,38 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бу-
маги «Донбассэнерго» (-8,78%), «Укрнафты» (-4,72%) и 
«Мотор Сичи» (-3,93%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка 
Аваль (+0,94%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-2,94%) и «Мотор Сичи» (-0,51%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник к 16:15 кв упал на 2,97% - до 502,24 пункта при 
объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).

Все индексные акции находились в «красной зоне». С от-
рицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга 
ИМК (-11,59%), «Агротона» (-7,25%) и «Астарты» (-4,81%).

Рада приняла закон о кредитном реестре НБУ
Верховная Рада во вторник по итогам повторного вто-

рого чтения приняла закон о создании и ведении кредит-
ного реестра Национального банка Украины (НБУ) и усо-

вершенствовании процессов управления кредитными 
реестрами банков (№7114-д), что является одним из 
условий сотрудничества Украины с Международным ва-
лютным фондом и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-
Украина», за законопроект проголосовали 226 народных 
депутатов.

Закон предусматривает, что НБУ сможет создать цен-
трализованный кредитный реестр по кредитам, задол-
женность по которым составляет более 100 минималь-
ных заработных плат перед одним банком.

Банки с 1 апреля 2018 года (Фонд гарантирования 
вкладов физлиц – с 1 июля 2018 года) должны будут 
предоставлять информацию в такой реестр. Впослед-
ствии на них также возлагается обязанность уведомлять 
клиента о такой передаче, который, в свою очередь, по-
лучит право доступа к информации о себе в кредитном 
реестре и право требовать внесения изменений в нее в 
случае несогласия с ее содержанием.

Что касается Нацбанка, то в зависимости от объема 
задолженности заемщика перед банком он будет дол-
жен бесплатно предоставлять банкам информацию из 
кредитного реестра. Предполагается, что банки должны 
будут учитывать эту информацию при оценке клиента с 
2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся 
данные НБУ по состоянию на сентябрь 2017 года: к про-
блемным кредитам корпоративного сектора отнесены 
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174 млрд грн кредитов ПриватБанка, 3,8 млрд грн – кре-
дитов связанных с банками лиц, 254,8 млрд грн - креди-
тов другим юридическим лицам (из них 82% - кредиты, 
выданные 20 группам компаний).

В ходе голосования депутат от входящей в правитель-
ственную коалицию фракции «Блок Петра Порошенко», 
заместитель главы парламентского комитета по вопро-
сам финансовой политики и банковской деятельности 
Руслан Демчак, который представлял документ, сооб-
щил, что в ходе подготовки к повторному второму чте-
нию было учтено 48 из 73 поправок.

«Суть законопроекта сводится к тому, что для того, 
чтобы банковский рынок, кредитный рынок был более 
доступным, более прозрачным, банковскую тайну Нац-
банк из кредитного реестра, который сейчас создается, 
будет иметь право передавать другому банку. Для того, 
чтобы не ломать бизнес кредитных бюро, (по кредитам с 
задолженностью) до 100 минимальных заработных плат 
ограничили передачу информации в виде коммерческой 
тайны от одного банка другому», отметил Р.Демчак.

Рада приняла закон  
об обществах с ограниченной  

и дополнительной ответственностью
Верховная Рада поддержала в повторном втором чте-

нии и в целом законопроект «Об обществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью» (№4666) с 
технико-юридическими поправками.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-
Украина», за соответствующий законопроект №4666 
проголосовало 285 народных депутатов.

«Указанный вопрос на сегодня регулируется законо-
дательством, принятым в далеком 1991 году. В то же 
время общества с ограниченной ответственностью – 
это самая распространенная форма бизнеса в Украи-
не. Более 0,5 млн таких обществ в Украине», – сказал 
председатель комитета Верховной Рады по вопросам 
экономической политики Андрей Иванчук (фракция 
«Народный фронт») представляя законопроект в пар-
ламенте.

Он также добавил, что по указанному законопроекту 
ко второму чтению поступило 503 поправки, из которых 
учтено 360.

Согласно законопроекту, стоимость доли ООО уста-
навливается по состоянию на день перед собранием 
участников ООО, где было принято решение об исклю-
чении участника из ООО.

В переходных положениях законопроекта содержится 
также положение о принудительном выкупе доли участ-
ником.

Кабмин утвердил порядок рассрочки НдС 
на 24 месяца для импортного 

оборудования
Кабинет министров утвердил порядок рассрочки на-

лога на добавленную стоимость (НДС) на 24 месяца для 
импортного оборудования.

Соответствующее решение принято с трехдневной 
доработкой по просьбе главы Государственной регуля-
торной службы Ксении Ляпиной.

«Производители восемь лет ждали такого решения, и 
тем более важно дать однозначный прозрачный меха-
низм. Я уже вижу в этом тексте неоднозначности», - от-
метила она.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада 
ввела на 2018-2019 гг. возможность 24-месячной рас-
срочки равными частями уплаты НДС при импорте обо-
рудования.

Правительство Украины  
утвердило механизм распределения средств 

на господдержку АПК
Кабинет министров утвердил механизм распределе-

ние на господдержку агропромышленного комплекса, 
предполагающий удешевление кредитов под строитель-
ство ферм и животноводческих комплексов или на ком-
пенсацию части собственных средств производителей, 
направленных на строительство.

Соответствующее решение правительство приняло 
на заседании в среду.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, 
речь идет о фермерских хозяйствах, которые работают в 
правовом поле.

«Я говорю о легальных фермерских хозяйствах. Наша 
цель - чтобы их было больше. Легальные фермерские 
хозяйства получат кредиты под 1% в гривне до пяти лет. 
На посевную кампанию получат 100% компенсацию се-
мян», - уточнил он.

Ранее по инициативе Кабмина госредства в рамках 
программы поддержки фермерства на 1 млрд грн будут 
направляться на удешевление кредитов: до 1% кредит-
ной ставки на закупку техники, селекционных семян, 
предоставление консультационных услуг.

Общая сумма господдержки АПК в бюджете на 
2018 год составит 7,3 млрд грн против 6,3 млрд грн в 
2017 году.

В качестве госпомощи предусмотрено выделение 
4 млрд грн на поддержку животноводства, 945 млн грн - 
на программу 20%-ной компенсации аграриям стоимос-
ти украинской сельхозтехники, 1 млрд грн - на поддержку 
фермерских хозяйств.

Кроме того, предусмотрено 300 млн грн на программу 
поддержки развития хмелеводства, закладку новых са-
дов, виноградников, ягодников и уход за ними. На про-
грамму удешевления кредитов выделят 66 млн грн, на 
затраты Аграрного фонда по хранению, перевозке, пере-
работке и экспорту продукции интервенционного фон-
да  – 52 млн грн.

Кабмин направляет 1 млрд грн  
на 25%-ную компенсацию аграриям 

стоимости отечественной сельхозтехники
Кабинет министров Украины направляет 1 млрд грн на 

компенсацию аграриям 25%-ной стоимости приобретае-
мой отечественной сельхозтехники, сообщил премьер-
министр Владимир Гройсман.

«Мы продолжаем программу поддержки производства 
в стране отечественной сельхозтехники, и в этом году уже 
направляем на эти цели 1 млрд грн. Фактически будем 
компенсировать 25% стоимости сельхозтехники, которая 
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производится украинскими руками, производится в стра-
не. Будем компенсировать 25% техники тем, кто покупает 
ее. Фактически ожидаем рост производства украинской 
сельхозтехники, которая достаточно конкурентная», - ска-
зал он на заседании Кабинета министров в среду.

Министерство аграрной политики и продовольствия рас-
считывает на 20%-ный рост производства отечественной 
сельхозтехники в 2018 году за счет данной программы.

Как сообщалось, в 2017 году аграрии начали получать 
через госбанки частичную компенсацию стоимости техни-
ки в размере 20% при условии, что уровень локализации 
производства этой техники в стране превышает 35%.

В госбюджете-2017 на эту программу было предусмо-
трено 550 млн грн.

Еврокомиссия одобрила слияние Hochtief 
и Abertis за 18,6 млрд евро

Европейская комиссия, главный антимонопольный 
регулятор еврозоны, одобрила сделку, в рамках которой 
германская Hochtief AG намерена приобрести испанскую 
Abertis Infraestructuras SA, оператора платных автомо-
бильных дорог, за 18,6 млрд евро.

По мнению регулятора, объединенная компания бу-
дет испытывать достаточную конкуренцию на рынках, на 
которых она присутствует.

Hochtief контролируется испанской Actividades de 
Construccion y Servicios SA (ACS).

На Abertis также претендует итальянская Atlantia SpA, 
предлагающая за компанию 16,3 млрд евро. Эта сделка 
уже получила одобрение правительства Испании и ис-
панского антимонопольного регулятора.

Рыночная капитализация Hochtief (8,9 млрд евро) су-
щественно ниже по сравнению с Abertis (19,4 млрд евро) 
и Atlantia (20,8 млрд евро). Однако немецкая компания 
имеет поддержку консорциума международных банков 
во главе с JPMorgan Chase & Co. Кроме того, по данным 
испанских СМИ, премьер-министр Испании Мариано Ра-
хой не хочет отдавать Abertis итальянскому покупателю 
и предпочел бы сделку с местной компанией.

Abertis является оператором более 8 тыс. км платных 
автострад в 14 странах мира, включая Испанию, Брази-
лию и Чили, с капитализацией порядка 17,2 млрд евро. 
В 2016 году прибыль компании составила 796 млн евро, 
выручка - 4,94 млрд евро.

Actividades de Construccion y Servicios была создана в 
1997 году за счет слияния двух небольших компаний и в 
настоящее время является крупнейшей строительной 
фирмой Испании с операциями более чем в 50 странах 
мира. Ее выручка в 2016 году составила 31,98 млрд евро.

Atlantia, контролируемая итальянской семьей Бенет-
тон, управляет 5 тыс. км платных автодорог в Италии, 
Бразилии, Чили, Индии и Польше. Она также управляет 
двумя аэропортами Рима (Фьюмичино и Чампино) и тре-
мя во Франции.

Нефть дорожает после трех сессий 
снижения, Brent поднялась до $67,37 за 

баррель
Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов в 

среду на данных отраслевой организации о сокращении 
коммерческих запасов нефти в США, сообщает CNBC.

Во вторник нефть подешевела третью сессию подряд, 
Brent вернулась к уровню на начало года.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:05 МСК 7 февраля увели-
чилась на $0,51 (0,76%) - до $67,37 баррель. Накануне 
Brent с поставкой в апреле подешевела на $0,76 (1,1%), 
до $66,86 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных тор-
гах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в сре-
ду подорожала на $0,52 (0,82%) - до $63,91 за баррель. 
По итогам предыдущей сессии этот контракт опустился 
на $0,76 (1,2%), до $63,39 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти 
(API), запасы нефти в США упали за неделю, завершив-
шуюся 30 января, на 1,050 млн баррелей, бензина - на 
227 тыс. баррелей.

Теперь участники рынка ждут данных министерства 
энергетики США, которые будут обнародованы в среду. 
Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, 
предполагают подъем запасов нефти за неделю по 2 
февраля включительно на 2,8 млн баррелей, бензина - 
на 200 тыс. баррелей, но при этом снижение на 800 тыс. 
баррелей для дистиллятов.

Во вторник Минэнерго США опубликовало ежемесяч-
ный прогноз для ТЭК, в котором повысило оценку сред-
негодовой добычи в стране в 2018 году на 3,1%, до  
10,59 млн баррелей в сутки - нового рекорда.

Кроме того, ведомство улучшило прогнозы цен WTI и 
Brent на 4-5%.

доллар продолжает снижение к евро, 
валюты emerging markets возобновили 

подъем
Доллар США в среду слабо дешевеет к евро вторую 

сессию подряд и изменяется разнонаправленно по от-
ношению к другим валютам, между тем валюты разви-
вающихся стран Азии возобновили подъем вслед за ро-
стом на рынках акций в США и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, сообщает агентство Bloomberg.

На данный момент инвесторов и аналитиков, прежде 
всего, интересует, окажется ли восстановление мировых 
рынков устойчивым и можно ли считать обвал кратков-
ременной коррекцией.

В среду участники рынка ждут выступлений сразу 
трех руководителей Федеральной резервной системы 
(ФРС): председателя Федерального резервного банка 
(ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли и его коллег - Робер-
та Каплана из ФРБ Далласа и Чарльза Эванса из ФРБ 
Чикаго.

Евро к 8:42 МСК 7 февраля стоил $1,2388 по сравне-
нию с $1,2377 на закрытие прошлой сессии в Нью-
Йорке.

Стоимость единой европейской валюты к этому вре-
мени уменьшилась до 135,31 иены со 135,60 иены на-
кануне. Курс доллара к японской валюте опустился до 
109,22 иены со 109,56 иены.

Во вторник японская нацвалюта резко подешевела 
практически во всех парах, в том числе на 0,4% к 
доллару и на 0,5% к евро, на фоне восстановления 
положительного отношения к риску на финансовых 
рынках.
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Волатильность в паре доллар/иена снижается в среду 
с достигнутого накануне максимума за 9 месяцев.

«В теории доллар должен двигаться выше в паре с 
иеной на фоне улучшения склонности к риску и попы-
ток 10-летних US Treasuries превысить 2,8% доходно-
сти. Однако усиление волатильности на рынке акций в 
последнее время свидетельствует о необходимости со-
хранять осторожность», - считает валютный стратег 
National Australia Bank Родриго Кэтрилл. Он полагает, 
что подъем доллара к иене последует за ростом на 

фондовом рынке с некоторой задержкой, если ралли 
продолжится.

Южнокорейская вона является лидером роста среди 
валют азиатских emerging markets (подъем на 0,6% к 
доллару США), далее следуют филиппинское песо 
(+0,4%) и юань на торгах в Шанхае (+0,3%).

При подготовке  раздела «Новости» 
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фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


