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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), відповідно до документів, наданих ПАТ «Коломия
інбуд» (вул. Шарлая, 21 а, м. Коломия, Івано

Франківська обл., 78200, код за ЄДРПОУ: 13643975) на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію 
випуску акцій пат «Коломияінбуд» (код за ЄДРПОУ: 
13643975). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Коломияінбуд» від 17 жовтня 2011 року №60/09/1/11, 
видане ІваноФранківським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 331-др-С-а від 
26 грудня 2018 року.

26.12.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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відомості про зміни у складі посадових осіб  
прат «Буський агротехсервіс» (Код ЄдрпоУ 00905474)

місцезнаходження: львівська обл. м. Буськ,  
вул. Січових Стрілців -6 тел. (03264) 2-18-05

Вiдповiдно до засiдання Наглядової Ради товариства (протокол № 5 
вiд 26.12.2018 року) та Наказу №19 вiд 26.12.2018 року припинено пов
новаження посадової особиди директора ПрАТ «Буський Агротехсервiс» 
Грабовича Романа Степановича, паспорт ВА №953120, виданий ЦМ
РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi, 29 серпня 
1997р. та звiльнено з посади з 28.12.2018 року; часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє, на займанiй посадi перебував 11 (оди-

надцять) рокiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Вiдповiдно до засiдання Наглядової Ради товариства (протокол № 5 
вiд 26.12.2018 року) та Наказу №20 вiд 26.12.2018 року призначено на 
посаду директора ПрАТ «Буський Агротехсервiс» Вишневського Яросла-
ва Романовича, паспорт КА №019252, виданий Золочiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi, 26 жовтня 1995р. та приступити до виконан-
ня обов'язкiв з 28.12.2018 року; часткою в статутному капiталi товари-
ства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

прат «Буський агротехсервіс»

прат «БУСьКий агротехСервІС»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «УманСьКа мІЖгоСподарСьКа  
переСУвна механІЗована Колона»

2. Код за ЄДРПОУ: 01352646
3. Місцезнаходження: 20324 Черкаська область, Уманський район, село 

Родниківка, АВТОДОРОГА ЛЬВІВКІРОВОГРАДЗНАМ'ЯНКА 522 КМ+300 М
4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 23598, 23598
5. Електронна поштова адреса: 01352646@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vat_umpmk.emitents.net.ua/ua/.
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНСЬКА МПМК» 

від 21.12.2018 року, припинено повноваження Директора товариства Меланчи-
ка Сергія Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: з пе-
реобранням органів управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвер-
дженням нової редакції Статуту. Посадова особа є акціонером розмір пакета 
акцій, який належить особі 9,821769 % від статутного капітала товариства. 
Особа перебувала на посаді з 24.12.2012 року до 21.12.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Стату-
ту товариства, черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАНСЬКА 
МПМК» від 21.12.2018 року, прийнято рішення обрати одноосібний Виконав-
чий орган (Директора) ПрАТ «УМАНСЬКА МПМК», а саме обрано Директором 
товариства Меланчика Сергія Васильовича, згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є 
акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 9,821769 % від статутно-
го капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНСЬКА 
МПМК» від 21.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради то-
вариства, а саме Голови Наглядової ради Рябiщук Iгоря Григоровича, згоди 
посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отри-
мано. Підстава для припинення повноважень: з переобранням органів 
управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової ре-
дакції Статуту. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє 
часткою у статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 
24.12.2012 року до 21.12.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНСЬКА 
МПМК» від 21.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради то-
вариства, а саме Члена Наглядової ради Меланчика Андрiя Сергiйовича, 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 

отримано. Підстава для припинення повноважень: з переобранням органів 
управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової ре-
дакції Статуту. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 33,562982 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 24.12.2012 року до 21.12.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНСЬКА 
МПМК» від 21.12.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради то-
вариства, а саме Члена Наглядової ради Бiлiченка Василя Iвановича, зго-
ди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 
отримано. Підстава для припинення повноважень: з переобранням органів 
управління у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової ре-
дакції Статуту. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 0,300031 % від статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 24.12.2012 року до 21.12.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Стату-
ту товариства, черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАНСЬКА 
МПМК» від 21.12.2018 року, прийнято рішення обрати Наглядову раду 
ПрАТ «УМАНСЬКА МПМК» у кількості 3 осіб, а саме обрано Головою Наглядо-
вої ради товариства Меланчика Андрiя Сергiйовича, згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є 
акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 33,562982 % від статут-
ного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: підприємець. Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Стату-
ту товариства, черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАНСЬКА 
МПМК» від 21.12.2018 року, прийнято рішення обрати Наглядову раду 
ПрАТ «УМАНСЬКА МПМК» у кількості 3 осіб, а саме обрано Членом Наглядо-
вої ради товариства Бондаренка Ігоря Леонідовича, згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є 
акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 1,825189 % від статутно-
го капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: підприємець. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАН-
СЬКА МПМК» від 21.12.2018 року, прийнято рішення обрати Наглядову 
раду ПрАТ «УМАНСЬКА МПМК» у кількості 3 осіб, а саме обрано Членом 
Наглядової ради товариства Савранського Петра Дмитровича, згоди по-
садової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отрима-
но. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 
19,824806 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду 
терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. директор    меланчик Сергій васильович  22.12.2018

повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

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

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

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

ється емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.
kiev.ua

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

2.текст повідомлення:
Рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закарпатнерудпром» (протокол 

№27 вiд 19.12.2018р.) у зв’язку із закінченням терміну перебування на 
посаді припинено з 19.12.2018р. повноваження наступних посадових 
осіб Товариства:

члена правлiння  Винярського Романа Володимировича На данiй 
посадi перебував 3 роки 2 місяці. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє.;

члена правлiння – Сеніва Василя Петровича. На данiй посадi пе-
ребував 3 роки 2 місяці. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. 

Рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закарпатнерудпром» (протокол 
№27 вiд 19.12.2018р.) обрано з 20.12.2018р. на строк 3 роки наступних 
посадових осіб Товариства:

члена правлiння  Возняка Ярослава Несторовича. Часткою у ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. До призначення останні 5 років 
займав посаду заступника директора з виробництва ПрАТ «Івано
Франківськцемент»;

члена правлiння – Сеніва Василя Петровича . Часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володiє. До призначення останні 5 років за-
ймав посаду головного інженера ПрАТ «Закарпатнерудпром», члена 
правління ПрАТ «Закарпатнерудпром».

Вищевказані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не мають. Особи не надали згоди на розкриття 
паспортних даних. 

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

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

голова правління  Квасній в. З.

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗаКарпатнерУдпром»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Підприємство з іноземними 
інвестиціями 
«IНТЕРВИБУХПРОМ»

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

31385850

3. Місцезнаходження 39802, м. Горішні Плавні Полтав-
ської областi, вул. Будiвельникiв, 
буд. 16

4. Міжміський код, телефон та 
факс 

/056/ 4049584, /05348/ 74894, 
/056/ 4049585

5. Електронна поштова адреса Tolstoguzova@explosive.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.ivp.pat.ua

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

ІІ. текст повідомлення
21 грудня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «IВП» (протокол 

№ 22 вiд 21.12.2018 р.) прийняте рiшення про зміну складу посадових 
осіб емітента у зв’язку з внесенням змін до Статуту Товариства, 
пов’язаних із зміною структури управління Товариством, а саме:

 Посадова особа Чепурний Петро Григорович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних)  припинено повноваження Ди-
ректора ПрАТ «ІВП» як одноосібного виконавчого органу Товариства; 
посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; 
непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; осо-
ба перебувала на посаді з 01 червня 2001 року.

 Посадова особа Чепурний Петро Григорович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) – обрано Директором 
ПрАТ «ІВП» як Голову колегіального виконавчого органу Товариства 
(Дирекції ПрАТ «ІВП») ; посадова особа часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє; посадову особу обрано на посаду строком на три 
роки; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсут-
ня; протягом останніх п’яти років обіймав посаду Директора ПрАТ «ІВП» 
(як одноосібний виконавчий орган Товариства).

 Посадова особа Рощупкін Юрій Іванович (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) – обрано членом Дирекції ПрАТ «ІВП»; 
посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; 
посадову особу обрано на посаду строком на три роки; непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; інших посад про-
тягом останніх п’яти років посадова особа не обіймала.

 Посадова особа Мірошниченко Світлана Володимирівна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) – обрано членом Ди-
рекції ПрАТ «ІВП»; посадова особа часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє; посадову особу обрано на посаду строком на три 
роки; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсут-
ня; протягом останніх п’яти років особа обіймає посаду головного бух-
галтера ПрАТ «ІВП».

 Посадова особа Ханіна Алла Федорівна (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) – обрано членом Дирекції ПрАТ «ІВП»; 
посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; 
посадову особу обрано на посаду строком на три роки; непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; інших посад про-
тягом останніх п’яти років посадова особа не обіймала.

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

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

директор  Чепурний п.г. 
22.12.2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«пІдприЄмСтво З ІноЗемними ІнвеСтицІями «IнтервиБУхпром»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРП'ЄЗО»
2. Код за ЄДРПОУ: 14313889
3. Місцезнаходження: 18016 Черкаська область, мiсто Черкаси, , вулиця 

Сумгаїтська, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 661610, 360300
5. Електронна поштова адреса: 14313889@afr.com.ua, up@ck.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ukrpezo.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акціо
нерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 19.12.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: позачергові загальні 
збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРП'ЄЗО». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 21.12.2018 року. Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРП'ЄЗО». Повне найменування акціонерного товариства піс-
ля зміни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРП'ЄЗО».

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 мовсіков геннадій Костянтинович 
22.12.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «УКрп’ЄЗо»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІ-

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса anna.bechko@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення
19 грудня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення 

(протокол № 162 вiд 19.12.2018р.) про схвалення значного правочину, вчи-
неного Банком 14 грудня 2018 року: предмет значного правочину  купiвля 
Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України; вартiсть 
предмету значного правочину – 3 000 000 тис. грн. Загальна кількість голо-
сів  7, кількість голосів, що проголосували «за»  5, «проти»  0, утрима-
лись – 2. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 19 007 612 тис. грн. Спiввiдношення вартостi предмету 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 15,78 %.

ІІІ. 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 Правління АТ «СІТІБАНК» ______  Столярова Н.П. 
 (підпис) 
 М.П.  26.12.2018

аКцІонерне товариСтво «СІтІБанК»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформаці емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАР-
КIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ГЛОБУС"

корпоративне пiдприємство "Укрвидавполiграфiя", код за ЄДРПОУ
02470187, місцезнаходження 61052, м.Харкiв, вул. Енгельса,11, тел/факс
(057) 712-33-26, e-mail info@globus-book.com, адреса сторінки в мережі
Інтернет http://www.globus-book.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Повноваження Члена правлiння - Заступника Голови Правління Шепе-

тяка Мирослава Костянтиновича припинено 20.12.2018 у зв'язку iз звiль-

ненням., на посадi перебував з 22.10.2012. Член правлiння - Заступник
Голови Правління, головний бухгалтер Гриценко Альона Василiвна обра-
но 20.12.2018 на 5 років, останнi 5 рокiв обiймала посади заступника го-
ловного бухгалтера, головного бухгалтера. Зазначені особи не надали
згоду на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiють,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Дата
вчинення дiї 20.12.2018. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПРАТ
"Харкiвська книжкова фабрика "Глобус" у формi протоколу засiдання
Правлiння АТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 76 вiд 20.12.2018. Голова
правлiння Нестеренко Є.А. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНСТИТУТ IНФОРМАЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ", 
код за ЄДРПОУ: 22723472, місцезнаходження: 61166, м. Харкiв, вул.

Бакулiна, 12, тел/факс: (057) 714-22-05, 702-16-25, e-mail: Gorben-
koO@iit.kharkov.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет:
https://iit.com.ua/corporative.

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв - 21.12.2018. Найменування уповноваженого органу,
що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв товариства. Вiдомостi щодо
правочинiв - укладення договорiв, що має право проводити Товариство
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а са-

ме: - договорiв купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв; - до-
говорiв надання послуг; - договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допо-
моги, позики та оренди; - iнших правочинiв; i iнших правових дiй, пов'яза-
них з предметом дiяльностi Товариства або веденням його господарсь-
кої дiяльностi. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо
затвердження цих правових дiй, а Генеральному та Виконавчому дирек-
торам Товариства повноваження щодо пiдписання вказаних договорiв.
Гранична сукупна вартість правочинiв 100 000 тис.грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 45 476 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi акти-
вiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 219,8962 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 86 шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 67 шт., "проти" 19
шт. 

Генеральний директор Онопрієнко В.В. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

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

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

ТОВАРИСТВО "ПАРК-АВТО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370
4. Код за ЄДРПОУ: 05401548
5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 336-01-10, (057) 337-81-19
6. Електронна поштова адреса: parkavto@gmail.ru

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 21.12.2018

2. Повідомлення опубліковано у *
3. Повідомлення розміщено на сторінці: park-avto.kh.ua
в мережі Інтернет: 21.12.2018
* Зазначається при поданні до Комісії.

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які

належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного
пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного

товариства

Голова правління Коваленко Віктор Іванович
21.12.2018

№
з/п

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в
депозитарній систе-
мі, або акціонером

(власником)

Повне найменування юри-
дичної особи - власника

(власників) або прізвище,
імя, по батькові (за наявнос-
ті) - фізичної особи -власни-
ка (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним ре-
єстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної особи - рези-
дента), код/номер з торговельного, банківського чи су-
дового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію юри-
дичної особи (для юридичної особи - нерезидента))

Розмір частки
акціонера

(власника) до
зміни (у відсотках

до статутного
капіталу)

Розмір частки
акціонера

(власника) після
зміни (у відсотках

до статутного
капіталу)

1 2 3 4 5 6

1 21.12.2018 Счисльонок Олександр
Васильович 2275703117 87,0533 97,3533

Зміст інформації: Згідно повідомлення, отриманого емітентом 21.12.2018р. від уповноваженої особи Счисльонка Олександра Васильовича про на-
буття акціонерами товариства, а саме Счисльонком О.В. та ТОВ "Статус Ессет Капітал", що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за
рахунок ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції" права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "Парк-Авто" на підставі Договору про спільну дію
щодо реалізації права на акціями від 20.12.2018р. Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включ-
но з датою набуття, не придбавались. Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 20.12.2018р. уповноваженою особою на
вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками доміну-
ючого контрольного пакета акцій, визначено Счисльонка О.В.

2 21.12.2018

ТОВ "Статус Ессет Капітал",
що діє як керуючий активами
від свого імені в інтересах та
за рахунок ЗНВПІФ "Венчур-

ні інвестиції"

35476945 10,3 97,3533

Зміст інформації: Згідно повідомлення, отриманого емітентом 21.12.2018р. від уповноваженої особи Счисльонка Олександра Васильовича про на-
буття акціонерами товариства, а саме Счисльонком О.В. та ТОВ "Статус Ессет Капітал", що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за
рахунок ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції" права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "Парк-Авто" на підставі Договору про спільну дію
щодо реалізації права на акціями від 20.12.2018р. Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включ-
но з датою набуття, не придбавались. Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 20.12.2018р. уповноваженою особою на
вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками доміну-
ючого контрольного пакета акцій, визначено Счисльонка О.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформаці емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАР-
КIВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ГЛОБУС"

корпоративне пiдприємство "Укрвидавполiграфiя", код за ЄДРПОУ
02470187, місцезнаходження 61052, м.Харкiв, вул. Енгельса,11, тел/факс
(057) 712-33-26, e-mail info@globus-book.com, адреса сторінки в мережі
Інтернет http://www.globus-book.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Повноваження Члена правлiння - Заступника Голови Правління Шепе-

тяка Мирослава Костянтиновича припинено 20.12.2018 у зв'язку iз звiль-

ненням., на посадi перебував з 22.10.2012. Член правлiння - Заступник
Голови Правління, головний бухгалтер Гриценко Альона Василiвна обра-
но 20.12.2018 на 5 років, останнi 5 рокiв обiймала посади заступника го-
ловного бухгалтера, головного бухгалтера. Зазначені особи не надали
згоду на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiють,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Дата
вчинення дiї 20.12.2018. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПРАТ
"Харкiвська книжкова фабрика "Глобус" у формi протоколу засiдання
Правлiння АТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 76 вiд 20.12.2018. Голова
правлiння Нестеренко Є.А. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНСТИТУТ IНФОРМАЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ", 
код за ЄДРПОУ: 22723472, місцезнаходження: 61166, м. Харкiв, вул.

Бакулiна, 12, тел/факс: (057) 714-22-05, 702-16-25, e-mail: Gorben-
koO@iit.kharkov.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет:
https://iit.com.ua/corporative.

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв - 21.12.2018. Найменування уповноваженого органу,
що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв товариства. Вiдомостi щодо
правочинiв - укладення договорiв, що має право проводити Товариство
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а са-

ме: - договорiв купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв; - до-
говорiв надання послуг; - договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допо-
моги, позики та оренди; - iнших правочинiв; i iнших правових дiй, пов'яза-
них з предметом дiяльностi Товариства або веденням його господарсь-
кої дiяльностi. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо
затвердження цих правових дiй, а Генеральному та Виконавчому дирек-
торам Товариства повноваження щодо пiдписання вказаних договорiв.
Гранична сукупна вартість правочинiв 100 000 тис.грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 45 476 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi акти-
вiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 219,8962 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах, 86 шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 67 шт., "проти" 19
шт. 

Генеральний директор Онопрієнко В.В. підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

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

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

ТОВАРИСТВО "ПАРК-АВТО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370
4. Код за ЄДРПОУ: 05401548
5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 336-01-10, (057) 337-81-19
6. Електронна поштова адреса: parkavto@gmail.ru

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 21.12.2018

2. Повідомлення опубліковано у *
3. Повідомлення розміщено на сторінці: park-avto.kh.ua
в мережі Інтернет: 21.12.2018
* Зазначається при поданні до Комісії.

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які

належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного
пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного

товариства

Голова правління Коваленко Віктор Іванович
21.12.2018

№
з/п

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в
депозитарній систе-
мі, або акціонером

(власником)

Повне найменування юри-
дичної особи - власника

(власників) або прізвище,
імя, по батькові (за наявнос-
ті) - фізичної особи -власни-
ка (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним ре-
єстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної особи - рези-
дента), код/номер з торговельного, банківського чи су-
дового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію юри-
дичної особи (для юридичної особи - нерезидента))

Розмір частки
акціонера

(власника) до
зміни (у відсотках

до статутного
капіталу)

Розмір частки
акціонера

(власника) після
зміни (у відсотках

до статутного
капіталу)

1 2 3 4 5 6

1 21.12.2018 Счисльонок Олександр
Васильович 2275703117 87,0533 97,3533

Зміст інформації: Згідно повідомлення, отриманого емітентом 21.12.2018р. від уповноваженої особи Счисльонка Олександра Васильовича про на-
буття акціонерами товариства, а саме Счисльонком О.В. та ТОВ "Статус Ессет Капітал", що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за
рахунок ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції" права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "Парк-Авто" на підставі Договору про спільну дію
щодо реалізації права на акціями від 20.12.2018р. Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включ-
но з датою набуття, не придбавались. Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 20.12.2018р. уповноваженою особою на
вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками доміну-
ючого контрольного пакета акцій, визначено Счисльонка О.В.

2 21.12.2018

ТОВ "Статус Ессет Капітал",
що діє як керуючий активами
від свого імені в інтересах та
за рахунок ЗНВПІФ "Венчур-

ні інвестиції"

35476945 10,3 97,3533

Зміст інформації: Згідно повідомлення, отриманого емітентом 21.12.2018р. від уповноваженої особи Счисльонка Олександра Васильовича про на-
буття акціонерами товариства, а саме Счисльонком О.В. та ТОВ "Статус Ессет Капітал", що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за
рахунок ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції" права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "Парк-Авто" на підставі Договору про спільну дію
щодо реалізації права на акціями від 20.12.2018р. Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включ-
но з датою набуття, не придбавались. Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 20.12.2018р. уповноваженою особою на
вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками доміну-
ючого контрольного пакета акцій, визначено Счисльонка О.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФОРТУНА"
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ФОРТУНА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24249460
3. Місцезнаходження: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро,

вулиця Набережна Перемоги, будинок 32
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-788-01-36
5. Електронна поштова адреса: fortuna24249460@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття іфнформації: fortuna-crimea.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Фізичну особу Пономаренка Олександра Володимировича (паспорт АЕ
номер 009245, виданий Жовтневим РВ ДПУ УМВС України в Дніпропет-
ровській області 08 грудня 1995 року) звільнено з посади Голови Правлін-
ня з 31.05.2017 року (дата вчинення дії 31.05.2017 року). Акціями Товарис-
тва не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, - з 08.10.2008
року. Рішення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "ФОРТУНА", Протокол
№ 31/05-17 Засідання Наглядової ради ПрАТ "ФОРТУНА" від 31.05.2017
року.

Фізичну особу Сафонова Олексія Сергійовича (паспорт серія АК, номер
429321, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській
області 16 березня 1999 року) призначено на посаду Голови Правління з
01.06.2017 року (дата вчинення дії 31.05.2017 року). Акціями Товариства
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Строк, на який обрано особу - 1 рік, інші посади, які обіймала ця осо-
ба за останні 5 років - провідний спеціаліст з управління активами ТОВ
"КУА "ФIНАНСОВИЙ КАПIТАЛ". Рішення прийнято Наглядовою Радою
ПрАТ "ФОРТУНА", Протокол № 31/05-17 Засідання Наглядової ради ПрАТ
"ФОРТУНА" від 31.05.2017 року.

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

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

Голова Правління Сафонов О.С.27.12.2018 року 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЮБК-ІНВЕСТ"
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЮБК-ІНВЕСТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32450531
3. Місцезнаходження: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро,

вулиця Набережна Перемоги, будинок 32
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-788-01-36
5. Електронна поштова адреса: ubk.invest32450531@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ubk-invest.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Фізичну особу Пономаренка Олександра Володимировича (паспорт АЕ
номер 009245, виданий Жовтневим РВ ДПУ УМВС України в Дніпропет-
ровській області 08 грудня 1995 року) звільнено з посади Голови Правлін-
ня з 31.05.2017 року (дата вчинення дії 31.05.2017 року). Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, - з
01.06.2010 року. Рішення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "ЮБК-ІН-
ВЕСТ", Протокол № 31/05-17 Засідання Наглядової ради ПрАТ "ЮБК-ІН-
ВЕСТ" від 31.05.2017 року.

Фізичну особу Сафонова Олексія Сергійовича (паспорт серія АК, номер
429321, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській
області 16 березня 1999 року) призначено на посаду Голови Правління з
01.06.2017 року (дата вчинення дії 31.05.2017 року). Акціями Товариства
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Строк, на який обрано особу - 1 рік, інші посади, які обіймала ця осо-
ба за останні 5 років - провідний спеціаліст з управління активами ТОВ
"КУА "ФIНАНСОВИЙ КАПIТАЛ". Рішення прийнято Наглядовою Радою
ПрАТ "ЮБК-ІНВЕСТ", Протокол № 31/05-17 Засідання Наглядової ради
ПрАТ "ЮБК-ІНВЕСТ" від 31.05.2017 року.

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

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

Голова Правління Сафонов О.С. 27.12.2018 року 

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-
НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства 22 грудня 2018 року (протокол засідання

Наглядової ради №611), на підставі Закону України "Про акціонерні това-
риства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товарис-
тва прийнято рішення про  обрання Головою Наглядової ради Товариства 

Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС

77314) - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMI-
TED) якому належить 21,84% статутного капіталу Товариства. Інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 20.05.2013р. - по
31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  комерційний директор; з
07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", стар-
ший віце-президент з суднобудування та промислових активів; з
01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", генеральний директор; з
20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ди-
ректор. У інших юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів,
Головний Виконавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІ-
TED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник ак-
ціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової
ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера "ІН-
ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ
"МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬ-
ЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN IN-
TERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління 
Костенко С.О.

26.12.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФОРТУНА"
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ФОРТУНА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24249460
3. Місцезнаходження: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро,

вулиця Набережна Перемоги, будинок 32
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-788-01-36
5. Електронна поштова адреса: fortuna24249460@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття іфнформації: fortuna-crimea.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Фізичну особу Пономаренка Олександра Володимировича (паспорт АЕ
номер 009245, виданий Жовтневим РВ ДПУ УМВС України в Дніпропет-
ровській області 08 грудня 1995 року) звільнено з посади Голови Правлін-
ня з 31.05.2017 року (дата вчинення дії 31.05.2017 року). Акціями Товарис-
тва не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, - з 08.10.2008
року. Рішення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "ФОРТУНА", Протокол
№ 31/05-17 Засідання Наглядової ради ПрАТ "ФОРТУНА" від 31.05.2017
року.

Фізичну особу Сафонова Олексія Сергійовича (паспорт серія АК, номер
429321, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській
області 16 березня 1999 року) призначено на посаду Голови Правління з
01.06.2017 року (дата вчинення дії 31.05.2017 року). Акціями Товариства
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Строк, на який обрано особу - 1 рік, інші посади, які обіймала ця осо-
ба за останні 5 років - провідний спеціаліст з управління активами ТОВ
"КУА "ФIНАНСОВИЙ КАПIТАЛ". Рішення прийнято Наглядовою Радою
ПрАТ "ФОРТУНА", Протокол № 31/05-17 Засідання Наглядової ради ПрАТ
"ФОРТУНА" від 31.05.2017 року.

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

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

Голова Правління Сафонов О.С.27.12.2018 року 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЮБК-ІНВЕСТ"
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЮБК-ІНВЕСТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32450531
3. Місцезнаходження: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро,

вулиця Набережна Перемоги, будинок 32
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-788-01-36
5. Електронна поштова адреса: ubk.invest32450531@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ubk-invest.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Фізичну особу Пономаренка Олександра Володимировича (паспорт АЕ
номер 009245, виданий Жовтневим РВ ДПУ УМВС України в Дніпропет-
ровській області 08 грудня 1995 року) звільнено з посади Голови Правлін-
ня з 31.05.2017 року (дата вчинення дії 31.05.2017 року). Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, - з
01.06.2010 року. Рішення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "ЮБК-ІН-
ВЕСТ", Протокол № 31/05-17 Засідання Наглядової ради ПрАТ "ЮБК-ІН-
ВЕСТ" від 31.05.2017 року.

Фізичну особу Сафонова Олексія Сергійовича (паспорт серія АК, номер
429321, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській
області 16 березня 1999 року) призначено на посаду Голови Правління з
01.06.2017 року (дата вчинення дії 31.05.2017 року). Акціями Товариства
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Строк, на який обрано особу - 1 рік, інші посади, які обіймала ця осо-
ба за останні 5 років - провідний спеціаліст з управління активами ТОВ
"КУА "ФIНАНСОВИЙ КАПIТАЛ". Рішення прийнято Наглядовою Радою
ПрАТ "ЮБК-ІНВЕСТ", Протокол № 31/05-17 Засідання Наглядової ради
ПрАТ "ЮБК-ІНВЕСТ" від 31.05.2017 року.

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

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

Голова Правління Сафонов О.С. 27.12.2018 року 

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОД-
НІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства 22 грудня 2018 року (протокол засідання

Наглядової ради №611), на підставі Закону України "Про акціонерні това-
риства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товарис-
тва прийнято рішення про  обрання Головою Наглядової ради Товариства 

Храйбе Фаді Зейновича (паспорт 75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС

77314) - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMI-
TED) якому належить 21,84% статутного капіталу Товариства. Інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 20.05.2013р. - по
31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  комерційний директор; з
07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", стар-
ший віце-президент з суднобудування та промислових активів; з
01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", генеральний директор; з
20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ди-
ректор. У інших юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів,
Головний Виконавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІ-
TED); Голова Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник ак-
ціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової
ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" - представник акціонера "ІН-
ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ
"МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬ-
ЮБ"; директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN IN-
TERPIPE, INC.). Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління 
Костенко С.О.

26.12.2018 р.

У зв’язку із отриманням письмового повідомлення від акціоне-
ра БНП Паріба, якому належить 60 % акцій АТ «УКРСИББАНК» 
(надалі – Банк), про заміну свого представника в Наглядовій Раді 
Банку з 21.12.2018 року, а саме Домініка Меню (Dominique Menu) 
на Жана, Поля Ріолаччі (Jean, Paul Riolacci), повноваження Домі-
ніка Меню як члена Наглядової ради припиняються з 
21.12.2018 року, а Жан, Поль Ріолаччі набуває повноважень чле-

на Наглядової ради з 21.12.2018 року. 
Протягом останніх 5 років до призначення членом Наглядової 

Ради АТ «УКРСИББАНК» Жан, Поль Ріолаччі займав посаду Регіо
нального керівника з Центральної та Східної Європи, БНП Паріба, 
Франція

Часткою у статутному капiталi Жан, Поль Ріолаччі не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

ат «УКрСиББанК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: аКцІонерне товариСтво «Інтер-
пайп новомоСКовСьКий трУБний Завод»

2 Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393139. 3.Місцезнаходжен-
ня: Україна, 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул. Суч-
кова, 115. 4.Міжміський код, телефон та факс: (0569) 697501; факс: (0569) 
697611. 5.Електронна поштова адреса: info@nmpp.interpipe.biz 

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.nmpp.interpipe.biz

7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства

II. текст повідомлення
14 грудня 2018 року позачерговими Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД» прийнято рішення: «Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО» (протокол №12 від 14.12.2018 р.).
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-

ну особу, що мiстяться в ЄДР: 22.12.2018.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБ-
НИЙ ЗАВОД».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБ-
НИЙ ЗАВОД».

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

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

2. голова правлiння   Ю.м. антипов
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  22.12.2018
  (дата)

аКцІонерне товариСтво «Інтерпайп новомоСКовСьКий трУБний Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КрЮКІвСьКий вагоноБУдІвний Завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05763814
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. I. Приходька, б.139
4. Міжміський код, телефон та факс: 0536 (067) 5450539, (0536) 769497
5. Електронна поштова адреса: oku1@kvsz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення:
На засіданні Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (Протокол № 22 від 

20.12.2018) прийняті рішення: 
1. Затверджено правління у складі 4 осіб в рамках терміну повноважень 

Правління по 20.04.2019.
2. Вивести зі складу Правління посаду заступника голови правління, ко-

мерційного директора та змінити посаду члена правління, технічного ди-
ректора на посаду заступника голови правління, технічного директора.

3. Припинити повноваження:
3.1. Посада: заступник голови правління, комерційний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: пьоришкін олександр геннадійович.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акціями ПАТ «КВБЗ» не володіє. 
Перебував на посаді з грудня 2010 року.
Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини.
3.2. Посада: член правління, технічний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Крамаренко максим вікторович.
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акціями ПАТ «КВБЗ» не володіє. 
Перебував на посаді з липня 2015 року.
Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини.
4. Призначити в рамках терміну повноважень Правління по 20.04.2019:
4.1. Посада: заступник голови правління, технічний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Крамаренко максим вікторович.
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акціями ПАТ «КВБЗ» не володіє. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 

технічного директора з підготовки виробництва ПАТ «КВБЗ»; перший за-
ступник технічного директора з комплексної підготовки та автоматизації ви-
робництва ПАТ «КВБЗ»; член правління, технічний директор.

Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

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

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

2. голова правління - директор (підпис) а.д. Шабала 21 грудня 
2018 року М. П. 

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
повідомлення  

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

операцій з нерухомістю)  
емітента 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне акцiрнерне товариство 

«Кiровоградський комбiнат по випуску продовольчих товарiв»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05533112
3. Місцезнаходження емітента 25006, м. Кiровоград, вул. мурман-

ська, 37.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 55-77-80  

0522 55-36-83
5. Електронна поштова адреса емітента kd_prod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
http://kirovogradprodtovary.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації вiдомостi про змiну складу посадо-

вих осiб емiтента

2. текст повідомлення
Повноваження Член Наглядової ради Колiснiченко Дар'я Олексiївна 

(Iдентифiкацiйний код юридичної особи ) припинено 21.12.2018 р. (дата 
вчинення дiї 21.12.2018) Акцiями Товариства не володiє, Колiсниченко 
Дар'я Олексiївна  представник акцiонера  Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Промагролiзинг Плюс», якому належить 89 527880 шт. 
простих акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi  загальний 
перiод повноважень члена Наглядової ради з 23.06.2017  21.12.2018р. 
(23.06.1727.04.18 та з 27.04.18  21.12.2018) року. Рiшення прийнято  
Протокол № 17 засiдання наглядової ради ПрАТ «Кiровоградський 
комбiнат по випуску продовольчих товарiв» вiд 21.12.2018 року. На дану 
посаду нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади.
генеральний директор Савенко Iгорь вiкторович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

 (дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
«КIровоградСьКий КомБIнат по випУСКУ продовольЧих товарIв»
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«КаШперІвСьКий БУряКорадгоСп»

повідомлення про виникнення особливої інформації емі-
тента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: 
приватне аКцIонерне товариСтво «КаШперІвСьКий БУ-
ряКорадгоСп». 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
00385879. 3. Місцезнаходження: 09812, Київська обл., тетіїв-
ський р-н, село Кашперівка, вулиця Богдана хмельницького, 
будинок 15. Міжміський код, телефон та факс: (04560)-533-63 
(т/ф). 5. Електронна поштова адреса: kbr@emitent.org.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: kbr.emitent.org.ua.  
7. Вид особливої інформації: відомості про набуття прямо або 
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з ураху-
ванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим осо-
бам, контрольного пакета акцій. ІІ. Текст повідомлення. Дата 
отримання емітентом інформації від особи, відповідно до статті  
6565-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: 26.12.2018. 
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують 
дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 1,00 грн. 
за одну акцію. Дата набуття пакета: 19.12.2018. Прізвище, ім’я, по 
батькові особи  власника акцій: рабцун олександр Іванович. 
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано нале-
жить особі, в загальній кількості акцій/ в загальній кількості голо-
суючих акцій (за наявності інформації): до набуття права власності 
на такий пакет акцій – інформація відсутня; після набуття права 
власності на такий пакет акцій  71,1340/інформація відсутня. 
Прізвище, ім’я, по батькові/Найменування юридичної особи, визна-
ченої відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 
6565-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: рабцун 
олександр Іванович. III. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 2. Найменування посади: генеральний директор 
мар'янович роман олегович. 26.12.2018

приватне аКцIонерне товариСтво 
«попIльнянСьКе 

 автопIдприЄмСтво 11839»
Повідомлення про виникнення особливої інформації:1.Загальні ві-

домості: Повне найменування емітента:Приватне акцiонерне товари-
ство «Попiльнянське Автопiдприємство 11839»;Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента:03116559; Місцезнаходження емітента: 13500 
Житомирська обл смт. Попiльня Героїв Майдану, буд.4; Міжміський код, 
телефон та факс емітента:(04137)51258; Електронна поштова адреса 
емітента: 11839@emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.atp11839.com.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну 
складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення:25.12.2018 р без прийняття рiшення в зв»язку 
iз закiнченням термiну, на який обирались посадові особи відбулись 
такі зміни: Повноваження Голови Наглядової ради Згортюк Наталiї Ми-
колаївни припинено 25.12.2018 р. в зв»язку iз закiнченням термiну дiї 
повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi  з 25.12.2015 р. овноваження Члена Наглядової 
ради Воротинцевої Валентини Анатолiївни припинено 25.12.2018 р. в 
зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента44,84238%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi  з 25.12.2015 р. Повноваження Ревiзора Згортюк 
Лiдiї Володимирiвни припинено 25.12.2018 р. в зв»язку iз закiнченням 
термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 44.77504%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi  з 
25.12.2015 р.На посаду Голови та члена наглядової ради та Ревізора 
замiсть звiльнених осіб,нiкого не призначено, так як загальнi збори 
акцiонерiв не скликались i не проводились. Посадові особи не надали 
згоди на розкриття паспортних даних. 3. Підпис:Генеральний директор 
Згортюк Руслан Михайлович, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згід-
но з законодавством. 26.12.2018 р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«патрIот»

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне товари-
Ство «патрIот»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23726159
3. Місцезнаходження: 01014 м. Київ, вул. Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (044 )3844204 (044)3844204
5. Електронна поштова адреса: info@ukrloto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://ukrloto.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обрання голови правління 

Товариства прийнято наглядовою радою Товариства 25.12.2018 р. у 
зв’язку із закінченням терміну повноважень, на який було обрано голову 
правління Товариства. Посадова особа Змаженко Володимир Петрович, 
яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.12.2015 р 
по 25.12.2018 р. Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадо-
ва особа не надала згоди на її розкриття.

Змаженко Володимир Петрович обрано на посаду Голова Правління з 
26 грудня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:  
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: го-
лова правління ПрАТ «Патріот». Інформація про паспортні дані відсутня, 
оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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

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

голова правління  Змаженко в.п.
26.12.2018 р.

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдальнIСтЮ «рУШ»

повідомлення про суттєві події емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РУШ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 32007740
3. Місцезнаходження 49055, мiсто Днiпро, проспект Кiрова, буди-

нок  104А
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 7873344 (056) 7873455
5. Електронна поштова адреса sgudakova@eva.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://eva.ua/informacijajemitenta/
II. текст повідомлення

21.12.2018 р. загальними зборами учасників ТОВ «РУШ» (протокол 
№ 39/18 вiд 21.12.2018 р.), що проводились у м. Днiпро, прийнято рішен-
ня, згідно вимог проспекту емісії облігацій підприємств, щодо яких при-
йнято рішення про публічне розміщення, зареєстрованого Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.01.2018р., встановити 
ставку відсоткового доходу, за якою нараховується відсотковий дохід, за 
облігаціями серії «E» на п’ятийвосьмий відсоткові періоди в розмірі 18% 
(Вісімнадцять) відсотків річних, встановити ставку відсоткового доходу, за 
якою нараховується відсотковий дохід, за облігаціями серії «F» на п’ятий
восьмий відсоткові періоди в розмірі 18% (Вісімнадцять) відсотків річних.

Голосування на загальних зборах учасникiв проводилося вiдкрито; 
учасники мали кiлькiсть голосiв, пропорцiйно розмiру їх частки у статутно-
му капiталi Емiтента. У голосуваннi взяли участь 1 (один) учасник Емiтента. 
Рiшення прийнято одноголосно, 100 % голосiв, що склало 100 % вiд 
присутнiх на загальних зборах учасникiв. Публікація здійснена в офіційно-
му друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку  «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №248(3001) від 27.12.2018р.

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 Генеральний директор Шищук Олексiй 
Анатолiйович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)27.12.2018 (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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛО-
ННА № 241»; 2. Код за ЄДРПОУ: 01039911; 3. Місцезнаходження: 
08300 м. Бориспіль, Київської області вул. Запорізька, буд. 16; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (04595) 62590, (04595) 62590;  
5. Електронна поштова адреса: mbk@mbk.biz.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://www.spmk241.mbk.biz.ua; 7. Вид особливої 
інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю від-
повідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу 
посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
1. Фізична особа Космина Олександр Сергійович (паспорт: серія д/н 

номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Голови На-
глядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових За-
гальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку 
внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 
новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства. 
Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не во-
лодіє. Був представником акціонера – Компанії «ДОРДЕСА МЕНЕДЖ-
МЕНТ ЛТД» /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (код НЕ 294779, місцезна-
ходження: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5й поверх, 3026, 
Лімасол, Кіпр), яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (па-
кетом акцій емітента) у розмірі 82,5522%. Перебував на посаді з 
22.04.2016 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конститу-
ції України.

2. Фізична особа Сидоренко Михайло Григорович (паспорт: серія 
д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Члена 
Наглядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових 
Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в 
зв'язку внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 
Статуту в новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради 
Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом 
акцій емітента) у розмірі 0,4057%. Перебував на посаді з 22.04.2016  р. 
по 21.12.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції 
України.

3. Фізична особа Мінченко Анатолій Каленикович (паспорт: серія д/н 
номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), який займав посаду Члена На-
глядової ради Товариства, звільнений згідно рішення позачергових За-
гальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку 
внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 
новій редакції та зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітен-
та) у розмірі 0,4056%. Перебував на посаді з 22.04.2016 р. по 
21.12.2018  р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 
(паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Конституції України.

4. Фізична особа Новосельцева Наталія Петрівна (паспорт: серія д/н 
номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Голови Реві-
зійної комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових За-
гальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку 
внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 
новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у роз-
мірі 0,0009%. Перебувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних 
посилаючись на статтю 32 Конституції України.

5. Фізична особа Бондаренко Ольга Олександрівна (паспорт: серія 
д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена 
Ревізійної комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових 
Загальних Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку 
внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 
новій редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у роз-
мірі 0,0009%. Перебувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних 
посилаючись на статтю 32 Конституції України.

6. Фізична особа Шило Галина Василівна (паспорт: серія д/н номер 
д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), яка займала посаду Члена Ревізійної 
комісії Товариства, звільнена згідно рішення позачергових Загальних 
Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесен-
ням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій 
редакції та запровадженням посади Ревізора Товариства. Часткою в 
статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Пере-
бувала на посаді з 25.04.2014 р. по 21.12.2018 р. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись на 
статтю 32 Конституції України.

7. Фізична особа Шило Галина Василівна (паспорт: серія д/н номер 
д/н виданий 01.01.1970 р. д/н) обрана на посаду Ревізора Товариства 
згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів (Протокол 
№ б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку внесенням змін до Статуту Товари-
ства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та запровадженням 
посади Ревізора Товариства. Термін повноважень – 5 (п’ять) років. 
Часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) не во-
лодіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Член Ревізійної комісії ПрАТ «СПМК–241», Головний бухгалтер  
ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД», Головний бухгалтер КП «Центрінвест» Шевчен-
ківської районної у місті Києві ради. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття персональних даних (паспортних даних), посилаючись на 
статтю  32 Конституції України.

8. Фізична особа Космина Олександр Сергійович (паспорт: серія 
д/н номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Члена 
Наглядової ради Товариства згідно рішення позачергових Загальних 
Зборів акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необ-
хідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Това-
риства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Часткою в статутному капі-
талі емітента (пакетом акцій емітента) не володіє. Є представником 
акціонера – Компанії «ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» /DORDESA 
MANAGEMENT LTD/ (Код: НЕ 294779; Місцезнаходження: Арх. Мака-
ріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр), яка воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у 
розмірі 82,5522%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «СПМК–241», Головний ме-
ханік ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя персональних (паспортних) даних посилаючись на статтю 32 Кон-
ституції України.

На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 
2018 року (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) фізичну особу Космину 
Олександра Сергійовича (паспорт: серія д/н номер д/н виданий 
01.01.1970 р. д/н) обрано Головою Наглядової Ради Товариства.

9. Фізична особа Сидоренко Михайло Григорович (паспорт: серія д/н 
номер д/н виданий 01.01.1970 р. д/н), обраний на посаду Члена Нагля-
дової ради Товариства згідно рішення позачергових Загальних Зборів 
акціонерів (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю 
обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. 
Термін повноважень – 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,4057%. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради 
ПрАТ «СПМК–241», Директор ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття персональних (паспортних) даних посилаючись 
на статтю 32 Конституції України.

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

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

2.
голова правлін-
ня Бойко анатолій пантелеймонович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 22.12.2018 р.

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво
«СпецІалІЗована переСУвна механІЗована Колонна № 241»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА 
№ 241»; 2. Код за ЄДРПОУ: 01039911; 3. Місцезнаходження: 08300 
м. Бориспіль, Київської області вул. Запорізька, буд. 16; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (04595) 62590, (04595) 62590; 5. Електронна 
поштова адреса: mbk@mbk.biz.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://www.spmk241.mbk.biz.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно-
го до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог гла-
ви  2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
1). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-

токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про схвалення, в порядку статті 72 Закону України «Про 
акціонерні товариства», вчиненого Товариством значного правочину, а 
саме – Договору купівліпродажу транспортного засобу 
№ 3241/2018/1060014 від 10 серпня 2018 року, укладеного між 
ПрАТ «СПМК241» та Батурою Володимиром Мусійовичем про пере-
дання у власність (відчуження) транспортного засобу марки МАЗ, моде-
лі 5334 1989 року випуску, синього кольору, номер кузова 113028, но-
мерного знаку 10 ВМ4385. Ринкова вартість майна, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства – 137,5 тис. грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 4149,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є 
предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 3,31341 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцій Товариства – 870 055 штук (голосів). Кiлькiсть 
голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у позачергових За-
гальних Зборах акціонерів Товариства – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть 
голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення –  
863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували 
«ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів). Додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законо-
давством, але визначені Статутом Товариства відсутні.

2). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про схвалення, в порядку статті 72 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства», вчиненого Товариством значного правочину, а 
саме  – Договору оренди (найму) нежилих приміщень № 2 від 01 листопа-
да 2016 року, укладеного між ПрАТ «СПМК241» та ТОВ «ЕН ЕС АЙ БУД» 
про оренду частини нежилого приміщення будівлі (площею 7028,30 кв. м.) 
за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Бориспіль, Бориспільського району, 
Київської області. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства – 3167,763 тис. грн. Вартість ак-
тивів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 
4149,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) – 76,33532 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцій Товариства – 870 055 штук (голосів). Кiлькiсть голосую-
чих акцій, що були зареєстровані для участі у позачергових Загальних 
Зборах акціонерів Товариства – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосу-
ючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення – 863 720 штук 
(голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» прий
няття рішення – 0 штук (голосів). Додаткові критерії для віднесення пра-
вочину до значного правочину, не передбачені законодавством, але ви-
значені Статутом Товариства відсутні.

3). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про схвалення, в порядку статті 72 Закону України «Про 
акціонерні товариства», вчиненого Товариством значного правочину, а 
саме – Договору про виконання робіт № 27/102015 від 07 жовтня 
2015 року, укладеного між ПрАТ «СПМК241» та ТОВ «ДОБРОБУТ Ін-
вест» про здійснення влаштування проїздів та площадок із бетону на 
території ПрАТ «СПМК241» за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Борис-
піль, Бориспільського району, Київської області. Ринкова вартість робіт, 
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства – 
381,129 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 4149,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вар-
тості робіт, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 9,18427 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства – 870 055 штук (голо-

сів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у по-
зачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства – 863 720 штук 
(голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття 
рішення – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що прого-
лосували «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів). Додаткові 
критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передба-
чені законодавством, але визначені Статутом Товариства відсутні.

4). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про схвалення, в порядку статті 72 Закону України «Про 
акціонерні товариства», вчиненого Товариством значного правочину, а 
саме – Договору про виконання робіт № 15/102015 від 05 жовтня 
2015 року, укладеного між ПрАТ «СПМК241» та ТОВ «ДОБРОБУТ Ін-
вест» про здійснення обшивки профільними листами матеріального 
складу за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Бориспіль, Бориспільського 
району, Київської області. Ринкова вартість робіт, що є предметом пра-
вочину, визначена відповідно до законодавства – 170,199 тис. грн. Вар-
тість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 4149,8 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості робіт, що є 
предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 4,10138 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцій Товариства – 870 055 штук (голосів). Кiлькiсть 
голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у позачергових За-
гальних Зборах акціонерів Товариства – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть 
голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення –  
863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували 
«ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів). Додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законо-
давством, але визначені Статутом Товариства відсутні.

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 Бойко анатолій пантелеймонович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 22.12.2018 р.

(дата) 

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА 
№ 241»; 2. Код за ЄДРПОУ: 01039911; 3. Місцезнаходження: 08300 
м. Бориспіль, Київської області вул. Запорізька, буд. 16; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (04595) 62590, (04595) 62590; 5. Електронна 
поштова адреса: mbk@mbk.biz.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://www.spmk241.mbk.biz.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно-
го до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог гла-
ви  2 розділу ІІІ цього Положення: Прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
1). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-

токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 
21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попе-
редній рік, а саме – Правочинів по відчуженню Товариством виробленої 
ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг тре-
тім особам. Гранична сукупна вартість правочинів – 1 000 000 000,00 
гривень (Один мільярд гривень 00 копійок). Вартість активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності – 4149,8 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках) – 24097,54687 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товари-
ства – 870 055 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були 
зареєстровані для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів 
Товариства – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що про-
голосували «ЗА» прийняття рішення – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть 
голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» прийняття рішення – 
0 штук (голосів).
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2). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 
21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попе-
редній рік, а саме – Правочинів по розпорядженню основними засобами 
Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в 
користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомо-
го майна. Гранична сукупна вартість правочинів – 100 000 000,00 грн. 
(Сто мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звітності – 4149,8 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 2409,75469 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства – 870 055 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у позачер-
гових Загальних Зборах акціонерів Товариства – 863 720 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішен-
ня  – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосува-
ли «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів).

3). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 
21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попе-
редній рік, а саме – Правочинів по розпорядженню основними засобами 
Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача 
в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, облад-
нання, комплектуючих. Гранична сукупна вартість правочинів –  
100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності –  
4149,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках) – 2409,75469 %. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцій Товариства – 870 055 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, 
що були зареєстровані для участі у позачергових Загальних Зборах ак-
ціонерів Товариства – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих ак-
цій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення – 863 720 штук (голо-
сів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» прийняття 
рішення – 0 штук (голосів).

4). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 
21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попе-
редній рік, а саме – Правочинів по придбанню та відчуженню Товари-
ством оборотних засобів та іншого майна (в тому числі цінних паперів). 
Гранична сукупна вартість правочинів – 500 000 000,00 гривень (П’ятсот 
мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності – 4149,8 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 
12048,77343 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства –  
870 055 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані 
для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства –  
863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували 
«ЗА» прийняття рішення – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих 
акцій, що проголосували «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів).

5). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 
21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попе-
редній рік, а саме – Правочинів, направлених на отримання Товари-
ством грошових коштів (договори позики, кредитні договори). Гранична 
сукупна вартість правочинів – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гри-
вень 00 копійок). Вартість активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 4149,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 2409,75469 %. За-

гальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства – 870 055 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у позачер-
гових Загальних Зборах акціонерів Товариства – 863 720 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішен-
ня  – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосу-
вали «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів).

6). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 
21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попе-
редній рік, а саме – Правочинів по забезпеченню виконання Товари-
ством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами 
(договори застави (іпотеки), поруки, гарантії). Гранична сукупна вартість 
правочинів – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 4149,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) – 2409,75469 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцій Товариства – 870 055 штук (голосів). Кiлькiсть голосу-
ючих акцій, що були зареєстровані для участі у позачергових Загальних 
Зборах акціонерів Товариства – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голо-
суючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення – 863 720 штук 
(голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» при-
йняття рішення – 0 штук (голосів).

7). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Про-
токол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прий
нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 
21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попе-
редній рік, а саме – Правочинів по передачі Товариством третім особам 
своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переве-
дення боргу, про відступлення права вимоги). Гранична сукупна вар-
тість правочинів – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копі-
йок). Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності – 4149,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості 
правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) – 2409,75469 %. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцій Товариства – 870 055 штук (голосів). Кiлькiсть голосую-
чих акцій, що були зареєстровані для участі у позачергових Загальних 
Зборах акціонерів Товариства – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голо-
суючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення – 863 720 штук 
(голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» при-
йняття рішення – 0 штук (голосів).

8). Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства (Прото-
кол № б/н від 21.12.2018 р.), що відбулися 21 грудня 2018 року прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством у період з 21.12.2018 року і до 
21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що 
може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вартос-
ті активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попере-
дній рік, а саме – Правочинів, направлених на придбання робіт та/чи по-
слуг, виконавцями яких є треті особи. Гранична сукупна вартість 
правочинів – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Вар-
тість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності –  
4149,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках) – 2409,75469 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товари-
ства – 870 055 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареє-
стровані для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товари-
ства – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували 
«ЗА» прийняття рішення – 863 720 штук (голосів). Кiлькiсть голосуючих ак-
цій, що проголосували «ПРОТИ» прийняття рішення – 0 штук (голосів).

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 Бойко анатолій пантелеймонович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 22.12.2018 р.

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Марганецький рудоремонтний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , 

вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 22550, (05665) 22550
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Зевiна Ростислава Валерiйовича. Підстава такого рішен-
ня: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 
22.12.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень, як члена Наглядової 
ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради. Паспортні дані: 
паспорт серії АК № 069785, виданий Жовтневим РВ ДМУ України в Дніпро-
петровській області 17.03.1998 р. Розмір частки в статутному капіталі емі-
тента  19,48968%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) 
Наглядової ради з 24.09.2017 р.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Бiлоуса Геннадiя Борисовича. Підстава такого рішення: 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 
22.12.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень, як члена Наглядової 
ради, припинено повноваження як Заступника Голови Наглядової ради. 
Паспортні дані: паспорт серії СЮ № 403224, виданий Орджонікідзевським 
РВ у м. Запоріжжі у ДМС України в Запорізькій області 20.10.2015 р. Розмір 
частки в статутному капіталі емітента  31,579%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді Члена (Заступника Голови) Наглядової ради з 24.09.2017 р.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Любченко Ірини Григорівни. Підстава такого рішення: рі-
шення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 
22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії СВ № 238472, виданий Хор-
тицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 12.07.2000 р. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової 
ради з 24.09.2017 р.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Зевiна Ростислава 
Валерiйовича, акціонера, Членом Наглядової ради. Підстава такого рішен-
ня: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 

22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії АК № 069785, виданий Жовт
невим РВ ДМУ України в Дніпропетровській області 17.03.1998 р. Розмір 
частки в статутному капіталі емітента  19,48968%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) 
роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової 
ради.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Бiлоуса Геннадiя Борисо-
вича, акціонера, Членом Наглядової ради. Підстава такого рішення: рішен-
ня загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018  р.). 
Паспортні дані: паспорт серії СЮ № 403224, виданий Орджонікідзевським 
РВ у м. Запоріжжі у ДМС України в Запорізькій області 20.10.2015 р. Розмір 
частки в статутному капіталі емітента  31,579%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) 
роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник юридич-
ного відділу, член (Заступник Голови) Наглядової ради.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Меєрзона Аркадія Федо-
ровича, акціонера, Членом Наглядової ради. Підстава такого рішення: рі-
шення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 
22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії АЕ № 941161, виданий Дов
гинцівським РВ Криворізького МВУ МВС у Дніпропетровській області 
11.12.1997 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента  31,5607%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять ро-
ків: пенсіонер.

Наглядовою радою Товариства 22.12.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової Ради Товариства Зевiна Ростислава Валерiйовича. 
Підстава такого рішення: рішення Наглядової Ради Товариства від 
22.12.2018 р. (Протокол №1 від 22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт се-
рії АК № 069785, виданий Жовтневим РВ ДМУ України в Дніпропетровській 
області 17.03.1998 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента  
19,48968%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: Голова Наглядової ради.

Наглядовою радою Товариства 22.12.2018 р. прийнято рішення обрати 
Заступником Голови Наглядової Ради Товариства Бiлоуса Геннадiя Бори-
совича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової Ради Товариства від 
22.12.2018 р. (Протокол №1 від 22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт се-
рії СЮ № 403224, виданий Орджонікідзевським РВ у м. Запоріжжі у ДМС 
України в Запорізькій області 20.10.2015 р. Розмір частки в статутному ка-
піталі емітента  31,579%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: начальник юридичного відділу, член (Заступ-
ник Голови) Наглядової ради.

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 Корогодський I. п.  22.12.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «марганецьКий рУдоремонтний Завод»

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIо-
нерне товариСтво 
«КомпанIя «райЗ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 13980201
3. Місцезнаходження 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАТЕ-

РИНИ БIЛОКУР, будинок 5/17
4. Міжміський код, телефон та факс 380443934093 380443934093
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://rise.ua/

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

II. текст повідомлення
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», що вiдбулись 
21.12.2018 року та оформленi протоколом №32, прийнято рiшення надати 
згоду Зборiв на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укла-
дення та пiдписання плану реструктуризацiї в процедурi фiнансової 
реструктуризацiї грошового зобов’язання та господарської дiяльностi, 

згiдно iз Законом України «Про фiнансову реструктуризацiю» №1414VIII 
вiд 14 червня 2016 року, що здiйснюється за участi АТ «Ощадбанк», 
вiдповiдно до якого проводиться реструктуризацiя грошових зобов’язань 
(предмет правочину) боржникiв Групи юридичних осiб пiд спiльним контр-
олем, за одним з яких ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ 
«РАЙЗ» виступає як поручитель. Сукупний обсяг грошових зобов‘язань 
(сума боргу, що є предметом правочину) складає понад 4,3 млрд. гривень.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi  12 058 221 000 гривень.

Спiввiдношення суми правочину, до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 35,66%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  12 957 826 130;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах  12 956 186 890; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення   

12 956 186 890;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення  0.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади ШпIЧКа михайло IвановиЧ
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

21.12.2018
(дата)
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Мета-

Банк».
1.2. Організаційноправова форма емітента: приватне акціонерне 

товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20496061
1.4. Місцезнаходження емітента: 69006, м. Запоріжжя, пр. Мета-

лургів, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 2287843
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ofedorchuk@mbank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації:www.mbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу поса-

дових осіб емітента.
2. текст повідомлення.

22 грудня 2018 року Наглядовою радою АТ «МетаБанк» (протокол 
б/н від 22.12.2018 р.) прийнято рішення про обрання/призначення чле-
нів Правління Банку, а саме:

Члена Правління Тимошенко Юлію Олександрівну (паспорт СВ 
№ 358141 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій об-

ласті 31.05.2001 року). Часткою в статутному капіталі банку не воло-
діє. Інші посади протягом 5ти років: : з 26.10.2015 року по теперішній 
час – директор департаменту операційної діяльності, з 01.11.2012 по 
25.10.2015 – заступник директора департаменту розвитку бізнесу  на-
чальника управління продуктовим рядом.

Члена Правління Карпенка Євгена Анатолійовича (паспорт СВ 
№ 691223 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій 
області. 06.07.2002 р.). Часткою в статутному капіталі банку не воло-
діє. Інші посади протягом 5ти років: 02.05.2018 по теперішній час – 
провідний спеціаліст з питань фінансового моніторингу, 19.02.2018 по 
01.05.2018 – керуючий продуктами, 15.10.2015 по 18.02.2018  провід-
ний спеціаліст з питань фінансового моніторингу, 02.09.2013 по 
22.06.2015 – начальник відділу супроводження продажів.

Зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають.

Відповідно до Статуту Банку члени Правління обрані на три роки.

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

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

голова правління  нужний С.п.

аКцІонерне товариСтво «метаБанК»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Марганецький рудоремонтний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , 

вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 22550, (05665) 22550
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.12.2018 р. прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності 
протягом одного року з дня прийняття цього рішення, виключно за попе-
реднім погодженням Наглядової ради Товариства, наступного характеру: 
поставка готової продукції Товариства, граничною сукупною вартістю, 
яка не перевищує 500 000 тис. гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів  500 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності  137 351 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  
364,03%. 

Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах   
6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняття рішення  6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення  0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.12.2018 р. прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності 
протягом одного року з дня прийняття цього рішення, виключно за попе-
реднім погодженням Наглядової ради Товариства, наступного характеру: 
придбання та комісії продукції, подовження строків або термінів дії, пере-
гляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, гра-
ничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 тис. гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів  500 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності  137 351 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  
364,03%. 

Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 шт., кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах   
6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняття рішення  6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення  0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.12.2018 р. прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності 
протягом одного року з дня прийняття цього рішення, виключно за попе-
реднім погодженням Наглядової ради Товариства, наступного характеру: 
отримання позики або кредиту, в тому числі на умовах овердрафту, про-
довження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення 
змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю, яка 
не перевищує 500 000 тис. гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів  500 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності  137 351 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  364,03%. 
Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 шт., кількість голосую-

чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах   
6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняття рішення  6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення  0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.12.2018 р. прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності 
протягом одного року з дня прийняття цього рішення, виключно за попе-
реднім погодженням Наглядової ради Товариства, наступного характеру: 
надання майнової чи фінансової поруки, передання майна у заставу (іпо-
теку), продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, вне-
сення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартіс-
тю, яка не перевищує 500 000 тис. гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів  500 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності  137 351 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  364,03%. 
Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 шт., кількість голосую-

чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах   
6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» при-
йняття рішення  6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення  0 шт.

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

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

2. генеральний директор Корогодський I. п.  22.12.2018

приватне аКцIонерне товариСтво 
«марганецьКий рУдоремонтний Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Марганецький рудоремонтний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , 

вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 22550, (05665) 22550
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рiшення 
про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 2017  2018 рр., а 
саме: Договору поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 р. та Специфікації 
до нього та Договору поставки №2017/п/ОО/1499 та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 36 027,00 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 137 351,00 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 26,23%. 

Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  6 321 187 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  6 321 187 штук, «про-
ти»  0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 
2017   2018 рр., а саме: Договору поставки № 14290901 від 01.12.2016 р. 
та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 50 165,00 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 137 351,00 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 36,52%. 

Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  6 321 187 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  6 321 187 штук, «про-
ти»  0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 
2017   2018 рр., а саме: Договору комісії № 0103 від 01.03.2017 р. та Спе-
цифікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 43 465,00 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 137 351,00 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 31,65%. 

Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  6 321 187 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  6 321 187 штук, «про-
ти»  0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 
2017   2018 рр., а саме: Договору поставки №2017/п/ОО/1499 та Специфі-
кації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 120 450,00 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 137 351,00 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 87,70%. 

Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  6 321 187 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  6 321 187 штук, «про-
ти»  0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято 
рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 
2015   2018 рр., а саме: Договору комiсiї № 0401 вiд 04.01.2011 р., додат-
кові угоди (додатки) та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 40 629,00 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 137 351,00 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 29,58%. 

Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  6 321 187 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  6 321 187 штук, «про-
ти»  0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рiшення 
про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 2015  2018 рр., а 
саме: Договору комiсiї № 0103 вiд 01.03.2017 р. та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 76 099,00 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 137 351,00 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 55,405%. 

Загальна кількість голосуючих акцій  6 346 797 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  6 321 187 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  6 321 187 штук, «про-
ти»  0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що 
не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

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 Корогодський I. п.  22.12.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «марганецьКий рУдоремонтний Завод»

приватне аКцІонерне товариСтво «БаБин-риБа»
повідомлення про виникнення особливої інформації.

І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товариСтво 

«БаБин-риБа». 2. Код за ЄДРПОУ: 22170777. 3. Місцезнаходження: 77335, 
ІваноФранківська обл., Калуський рн, с.Середній Бабин. 4. Міжміський код, те-
лефон, факс: (03472) 63079. 5. Електронна поштова адреса: info@babynryba.
prat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.babynryba.prat.ua. 7. Вид особливої 
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. текст повідомлення.
Наглядовою радою емітента 20.12.2018р. прийнято рішення щодо зміни 

складу посадових осіб емітента, зокрема: тимків андрій Іванович (не на-
дав згоди на розкриття паспортних даних) - звільнено з посади Директора 
на підставі заяви про звільнення за власним бажанням з 20.12.2018р., пе-
ребував на посаді з 08.06.2017р., акціями емітента не володіє; раврик Ігор 
дмирович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) - призначено 
на посаду Тимчасово виконуючого обов’язки Директора з 21.12.2018р. на 
строк до призначення Директора Загальними зборами акціонерів; іншi по-
сади, якi обiймав протягом останніх 5 років: займається адвокатською ді-
яльність, володіє 0,375% у статутному капіталі емітента. Зазначені особи 
не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

ІІІ. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. в.о.директора раврик І.д.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента приватне 
аКцІонерне товариСтво «СпецІалІЗоване УправлІння 
№112 «СтальКонСтрУКцІя» 2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 01413767; 3. Місцезнаходження: 87515 м. Маріуполь вул. Євпа-
торійська, буд.49; 4. Міжміський код, телефон та факс:0629410186 
0629530115 5. Електронна поштова адреса: su112@emitent.net.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: su112.com.ua;

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

II. Текст повідомлення: 1). 21.12.2018р. Наглядовою радою 
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №38) відповідно 
до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення За-
гальних зборів Товариства (протокол №27 від 27.04.18р.), якими нада-
но попереднє схвалення значних правочинів період з 27.04.2018р. по 
27.04.2019р, прийнято рішення про надання згоди Директору 
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені 
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТСМЦ» 
(Продавець) значного правочину, а саме Договору поставки 
№П875105/11/18 на загальну суму 30 000 000,00грн.(у т.ч. ПДВ) дією 
з моменту укладання і діє до 31.12.2019р., а в частині взаєморозра-
хунків  до повного розрахунку між Сторонами договору; Предмет пра-
вочину є Договір поставки металопродукції;Ринкова вартість майна, 
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 
30000 тис. грн;Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 35334 тис. грн;Співвідношення ринкової вартості 
майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
84,90406%;Загальна кількість голосів Наглядової ради 5, присутні 4, 
кількість голосів, що проголосували «за»  4 та «проти» прийняття рі-
шення  0;Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визна-
чені додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину, що не передбачені законодавством.

2). 21.12.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОН-
СТРУКЦІЯ» (протокол №38) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні то-
вариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (про-
токол №27 від 27.04.18р.), якими надано попереднє схвалення значних 
правочинів період з 27.04.2018р. по 27.04.2019р, прийнято рішення про 
надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на 
вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ 
«МЕТ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (Покупець) значного правочину, а саме до-
даткові специфікації до Договору поставки №1081/16 від 23.12.2016р. 
на загальну суму не більше 15 000 000,00грн.(у т.ч. ПДВ), строком по-
ставки Товару за додатковими специфікаціями до 21.05.2019р. та збіль-
шення суми договору поставки 1081/16 від 23.12.2016р. до 88 000 
000,00грн та дією з моменту укладання і діє до 31.12.2019р., закінчення 
терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання прийня-
тих на себе зобов’язань (в тому числі гарантійних) за цим Договором; 
Предмет правочину: є специфікації до Договір поставки № 1081/16 про 
постачання продукції (Товару) – металеві конструкції протягом терміну 
дії договору з пролонгацією до 31.12.2019р., закінчення терміну дії цьо-
го Договору не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе 
зобов’язань (в тому числі гарантійних) за цим Договором; Ринкова вар-
тість майна , що є предметом правочину, визначена відповідно до за-
конодавства: 88000  тис. грн; Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 35334 тис. грн; Співвідношення ринкової 
вартості майна , що є предметом правочину, до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
249,0519%; Загальна кількість голосів Наглядової ради 5, присутні 4, 
кількість голосів, що проголосували «за»  4 та «проти» прийняття рі-
шення  0; Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визна-
чені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочи-
ну, що не передбачені законодавством.

III. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 

директор проценко в.І.  22.12.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво
«СпецІалІЗоване УправлІння №112 «СтальКонСтрУКцІя»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-
ство по газопостачанню та 
газифікації «Лубнигаз» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

05524713

3. Місце знаходження емітента: 37500 Полтавська обл. 
м. Лубни, вул. Л. Толстого, 87

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: 

тел. 0536162488, 0536162569, 
ъфакс 0536176958

5. Електронна поштова адреса емітента: tmytyai@lubnygaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації :

http://lubnygaz.pat.ua/

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

II. текст повідомлення
Згідно наказу №105 від 21.12.2018р. звільнено за власною заявою заступ-

ника генерального директора по виробництву Федоричева Ігоря Валерійови-
ча, члена дирекції ПАТ «Лубнигаз». Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа пере-
бувала на посаді члена дирекції з 17.03.2017 р. Повноваження члена дирекції 
припинено з 22.12.2018 р. Замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

2. генеральний директор  Кондратенко Ігор Іванович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
 по гаЗопоСтаЧаннЮ та гаЗифІКацІї «лУБнигаЗ»

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 ТОВА-

РИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД». 2. Ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 00191164. 3. Місцезнаходження: 85307, До-
нецька обл., місто Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, 
будинок 7А. 4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 9439487,  
(062) 2612301. 5. Електронна поштова адреса: osp@dmz.donetsk.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: pao.dmz.com.ua. 7. Вид особли-
вої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
12.01.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ДМЗ». 

Звільнено з посади головного бухгалтера Мамонтову Олену Михайлів-
ну (паспорт серія ВВ № 659193 виданий 10.12.1998р. Ворошилов-
ським РВ УМВС України в м. Донецьку) на підставі рішення Голови 
правління (наказ №1к від 12.01.2018р.). Рішення прийняте на підставі 
отриманої від особи заяви про звільнення за власним бажанням. Осо-
ба перебувала на посаді з 20.04.2017 року. Особа акціями товариства 
не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

2. Найменування посади Голова правління (ініціали та прізвище ке-
рівника) Никитенко Андрій Іванович (підпис) (дата) 26.12.2018 М.П.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «донецьКий металУргIйний Завод»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ». 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03150071. 
3. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Верхній Вал, 70.
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444252466 0444252466.
5. Електронна поштова адреса: krp@krp.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

II. текст повідомлення
26.12.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме:
 достроково припинено повноваження голови та члена правління 

Лошака Костянтина Анатолійовича на підставі рішення наглядової ради 
товариства (протокол від 26.12.2018р.). Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте у зв’язку з отри-
манням від особи заяви про переведення на іншу посаду. Особа пере-

бувала на посаді з 18.04.2018р. Особа акціями товариства не володіє. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. На посаду члена правління замість особи, повноваження 
якої достроково припинено, нікого не обрано, посада залишається ва-
кантною.

 обрано з 27.12.2018 року на посаду голови правління Підлужну 
Мальвіну Михайлівну на підставі рішення наглядової ради товариства 
(протокол від 26.12.2018р.). Рішення прийнято у зв’язку необхідністю об-
рання голови правління товариства. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадову особу обрано на строк дії повно-
важень правління терміном до 13.06.2021 року. До обрання особа зай
мала посади: начальник юридичного відділу, член правління. Розмір 
пакета акцій, яким володіє особа – 0,000017% від статутного капіталу 
товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади 
голова правління     (підпис)    лошак Костянтин анатолійович 

(ініціали та прізвище керівника) М.П.   26.12.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«КиївСьКий рIЧКовий порт»

повідомлення 
 про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИСТАЛБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявський 

узвiз, б. 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/044/ 5904661 /044/5904664

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

http://crystalbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
«22» грудня 2018 року Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» 

(надалі – «Емітент») (протокол № 237) прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значних правочинів з облігаціями внутрішньої дер-
жавної позики що номіновані в доларах США, а саме придбання та 
продажу ОВДП, строком погашення до 2х років, за ринковою про-
центною ставкою, з 22 грудня 2018 року в розмірі загального ліміту на 
придбання ОВДП 6,5 млн. (шість мільйонів п’ятсот тисяч) дол. США.

Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звіт-
ності станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предме-
том правочинів, до вартості активів Банку за даними останньої річної 
фінансової звітності становить не більше 15,4%.

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 гребiнський леонiд 

андрiйович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.12.26
(дата)

аКцIонерне товариСтво “КриСталБанК”

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІ-

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса anna.bechko@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення:  зміна складу посадових осіб емітента; 

ІІ. текст повідомлення
У зв’язку з необхідністю розширення чисельного складу Правлiння АТ 

«СIТIБАНК», а також враховуючи припинення у листопадi 2018р. повнова-
жень одного з членiв Правлiння АТ «СIТIБАНК», 21 грудня 2018 року На-
глядовою радою АТ «СIТIБАНК» було прийнято рiшення (протокол № 163 
вiд 21.12.2018 року) про призначення з 21 грудня 2018 року безстроково 
членами Правлiння АТ «СIТIБАНК»:

1) Пятчанiної Олесi Сергiївни (суб’єкт не надав згоду на розкриття персо-
нальних даних). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiє. Пятчанiна 

Олеся Сергiївна протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду начальника 
департаменту депозитарних операцiй АТ «СIТIБАНК», начальника управлiння 
залучення клiєнтiв до операцiй з цiнними паперами департаменту мiжнародного 
банкiвського обслуговування комерцiйних операцiй АТ «СIТIБАНК»;

2) Казимiрова Павла Андрiйовича (суб’єкт не надав згоду на розкриття 
персональних даних). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiє. 
Казимiров Павло Андрiйович протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду 
радника з юридичних питань АТ «СIТIБАНК»;

3) Сауляка Максима Олександровича (суб’єкт не надав згоду на роз-
криття персональних даних). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку 
не володiє. Сауляк Максим Олександрович протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посаду начальника департаменту мiжнародного банкiвського об-
слуговування комерцiйних операцiй АТ «СIТIБАНК», керiвника вiддiлу з 
розвитку агентських i трастових послуг в Росiї i СНД депозитарного 
управлiння департаменту цiнних паперiв ЗАТ КБ «Сiтiбанк», Росiя.

ІІІ. 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 Правління АТ «СІТІБАНК» _______  Столярова Н.П.
 (підпис) 
 М.П.  26.12.2018р.

аКцІонерне товариСтво «СІтІБанК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №248 27 грудня 2018 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «грета»

2. Код за ЄДРПОУ 00153488
3. Місцезнаходження 84205, Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайков-

ського, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (06267) 54010, (06267) 42171
5. Електронна поштова адреса vdyоmin@greta.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.greta.donetsk.ua
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про утво-

рення, припинення його філій, представництв
II. текст повідомлення

26.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «ГРЕТА» (протокол засідання від 

26.12.2018 р. № 26/12) прийнято рішення (дата вчинення дії  26.12.2018 р.) 
про утворення Харківської філії Приватного акціонерного товариства «ГРЕ-
ТА» у зв'язку з небхідністю розширення торгівлі власною продукцією.

Повне найменування філії: Харківська філія Приватного акціонерного 
товариства «ГРЕТА».

Місцезнаходження філії: 61009, Україна, Харківська область, місто Хар-
ків, провулок Артюхівський, будинок 38.

Основна функція, яку філія буде виконувати,  неспеціалізована оптова 
торгівля.

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

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

2. Найменування посади:
Генеральний директор ПрАТ «ГРЕТА»___________ В.З.Аннєнков 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 26.12.2018 р.
 (дата)

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

товариСтво «УКрагромаШСервІС»; 1.2. код за ЄДРПОУ 
емітента:13772201;1.3.Місцезнаходження: 28000, Кіровоградська область, 
м.Олександрія, вул. Софіївська,10.Міжміський код, телефон, факс: 
(05235)40217; 1.5. Електронна поштова адреса: 13772201@at24.com.ua; 
1.6. Cторінка в мережі Інтернет для розкриття інформації: ukragromashservis.
at24.com.ua; 1.7.Вид особливої інформації: відомості про зміну типу ак-

ціонерного товариства. Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «Украгромашсервiс» 30.04.2018р., прийнято рiшння про змiну типу та  
назви товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАГРОМАШСЕРВIС». 21.12.2018р. внесенi вiдповiднi змiни до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб  пiдприємцiв та громадських фор-
мувань ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством Директор Мороз Любов Михайлівна. 

«ЗатвердЖено»
Загальними зборами учасників 

ТОВ «КУА «АРТКАПІТАЛ Менеджмент»
Протокол № 22112018/1 від 22 листопада 2018 року 

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІї
інвестиційних сертифікатів 

вІдКритого СпецІалІЗованого 
пайового 

ІнвеСтицІйного фондУ «надБання» 
товариСтва З оБмеЖеноЮ 

вІдповІдальнІСтЮ 
«КомпанІя З УправлІння аКтивами 

«арт-КапІтал менедЖмент» 
(публічне розміщення)

1. Підпункт 1.5. пункту 1 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів 
Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «Надбання» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління актива-
ми «АртКапітал Менеджмент» (далі – Проспект емісії) «Відомості про по-
садових осіб» викласти в новій редакції:

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Пряме та/або опосередковане 
володіння часткою в статутно-
му капіталі Компанії (відсотки 

щодо кожного):
Директор Петренко Ірина 

Володимирівна 
0%

Головний 
бухгалтер

Христолюбова Тетяна 
Георгіївна

0%

Внутрішній 
аудитор

Жукова Олена 
Володимирівна

0%

Ревізор Жукова Олена 
Володимирівна 

0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.
2. Підпункт 4.10. пункту 4 Проспекту емісії викласти в новій редакції:
4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: адре-

са місцезнаходження Компанії: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчен-
ня, 1, 6й поверх.

3. Абзац четвертий підпункту 4.12. пункту 4 Проспекту емісії викласти в 
новій редакції:

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії згідно з проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

4. Пункт 6 Проспекту емісії «Відомості про оцінювача майна» виключи-
ти. У зв'язку з цим пункти 7 – 9 Проспекту емісії вважати пунктами 6 – 8.

5. Пункти 6  7 Проспекту емісії викласти в новій редакції:
6. Відомості про зберігача

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК 
МКБ».

Код за ЄДРПОУ: 20034231.
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, б. 8.
Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи та діяльність із 
зберігання активів інститутів спільного інвестування. Номер рішення: 1872, 
дата прийняття рішення: 17.09.2013р.

7. Відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: товариствО з обмеженою відповідальністю Ауди-

торська фірма «РАДА ЛТД»;
Код за ЄДРПОУ: 20071290; 
Місцезнаходження: 01103, м. Київ, бр Дружби народів, б. 18/7;
Свідоцтво № 0666 від 26.01.2017 р. про проходження перевірки систе-

ми контролю якості, видане Аудиторською палатою України;
Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що 

ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» на підставі Свідоцтва № 1575 виданого за рішен-
ням Аудиторської палати України № 101 від 18.05.2001р., термін дії продо-
вжено до 25.02.2021р. на підставі рішення Аудиторської палати України 
№ 322/3 від 25.02.2016р.

6. Пункт 8 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду викласти 
в новій редакції:

8. відомості про торговця(ів) цінними паперами 
Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.
7. Виключити з пункту 4.5. Регламенту Фонду, який наведений в Додатку 

№1 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду і є його невід'ємною 
частиною, абзаци п'ятий, шостий і вісімнадцятий такого змісту: 

винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);
винагорода торговцю цінними паперами;
витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомо-

го майна, що входить до складу активів Фонду.
8. Викласти перше речення пункту 5.3. Регламенту Фонду у новій редакції: 
Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії.
9. У пункті 1 Інвестиційної декларації Фонду, яка є додатком до Регла-

менту Фонду, слово «залучення» замінити словом «вкладення».
Дані зміни є невід'ємною частиною проспекту емісії інвестиційних сер-

тифікатів ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ «НАДБАННЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТКАПІТАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ» при їх публічному розміщенні.
директор
тов «КУа «арт-КапІтал менеджмент» 

_________ І.в. петренко 

головний бухгалтер
тов «КУа «арт-КапІтал менеджмент» 

_________ т.г. христолюбова

начальник відділу депозитарної 
діяльності 
ат «пІреУС БанК мКБ»

_________ н.С. майор



№248 27 грудня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

«ЗатвердЖено»
Загальними зборами учасників

ТОВ «КУА «АРТКАПІТАЛ Менеджмент»
протокол № 22112018/2 від 22 листопада 2018 року

Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

Інтервального диверСифІКованого 
пайового ІнвеСтицІйного фондУ
«ЗБаланСований фонд «паритет»

товариСтва З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдальнІСтЮ 

«КомпанІя З УправлІння аКтивами 
«арт-КапІтал менедЖмент»

(публічне розміщення)
1. Пункт 1.5. Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ІНТЕРВАЛЬ-

НОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ
КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (надалі – Фонд) викласти в новій редакції:

1.5. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, 
побатькові 

Посада Пряме та/або опосередко-
ване володіння часткою в 

статутному капіталі компанії 
з управління активами 

(відсотки щодо кожного)
Петренко Ірина 
Володимирівна 

Директор 0,00%

Христолюбова Тетяна 
Георгіївна 

Головний 
бухгалтер

0,00%

Жукова Олена 
Володимирівна

Внутрішній 
аудитор

0,00%

Жукова Олена 
Володимирівна

Ревізор 0,00%

2. Підпункти 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3., 4.11.7., пункту 4.11. та підпункт 
4.12.6. пункту 4.12. Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду ви-
класти в новій редакції:

4.11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 
Компанією. 

4.11.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 
шляхом укладання договорів купівліпродажу інвестиційних сертифікатів 
Фонду на підставі та відповідно до заявок на придбання інвестиційних сер-
тифікатів (далі за текстом – «Заявки на придбання»), які подаються Компа-
нії за формою, встановленою нормативноправовими актами Комісії. 

4.11.3. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду пода-
ються Компанії згідно з цим проспектом емісії. Подання заявки на придбан-
ня інвестиційних сертифікатів Фонду та укладення договору можуть здій-
снюватися з використанням електронного цифрового підпису. 

4.11.7. Мінімальна сума грошових коштів, на яку інвестор має право 
придбати інвестиційні сертифікати Фонду, становить 1000,00 (одна тися-
ча) гривень. 

4.12.6. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за 
ініціативою їх власника на підставі поданої ним заяви на конвертацію. При-
йняття таких заяв проводиться Компанією. Заяви на конвертацію не від-
кликаються. Заяви на конвертацію інвестиційних сертифікатів Фонду при-
ймаються щоквартально, протягом 10, 11 та 12 березня, 10 та 11 червня, 
10, 11 та 12 вересня, 10 та 11 грудня кожного року з 10-ої до 17-ої години 
за київським часом за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 
б.1, 6й поверх. У випадку, коли один із днів прийняття заяв на конвертацію 
припадає на святковий чи вихідний день, прийняття таких заяв здійснюєть-
ся також у перший робочий день після вказаних вище дат. У випадку, коли 
обидва дні прийняття заяв на конвертацію припадають на святкові чи ви-

хідні дні, прийняття таких заяв здійснюється у перші два робочі дні після 
вказаних вище дат. 

3. Пункти 5  7 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду ви-
класти в новій редакції:

5. відомості про оцінювача майна 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кон-

салтингова фірма «Острів»;
Код за ЄДРПОУ: 23444389;
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, б.172, оф. 1014;
Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності виданого Фондом 

державного майна України: 29.07.2016р.  29.07.2019р.
6. відомості про зберігача
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК 

МКБ»;
Код за ЄДРПОУ: 20034231;
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, б. 8;
Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи та діяльність із 
зберігання активів інститутів спільного інвестування. Номер рішення: 1872, 
дата прийняття рішення: 17.09.2013р.

7. відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: товариствО з обмеженою відповідальністю Ауди-

торська фірма «РАДА ЛТД»;
Код за ЄДРПОУ: 20071290; 
Місцезнаходження: 01103, м. Київ, бр Дружби народів, б. 18/7;
Свідоцтво №0666 від 26.01.2017р. про проходження перевірки системи 

контролю якості, видане Аудиторською палатою України;
Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що 

ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» на підставі Свідоцтва № 1575 виданого за рішен-
ням Аудиторської палати України № 101 від 18.05.2001р., термін дії продо-
вжено до 25.02.2021р. на підставі рішення Аудиторської палати України 
№ 322/3 від 25.02.2016р.

4. Пункт 8 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду викласти 
в новій редакції:

8. відомості про торговця(ів) цінними паперами 
Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.
5. З пункту 5.8. Регламенту Фонду, який наведений в Додатку №1 до 

Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду і є його невід'ємною 
частиною, виключити фразу «винагорода торговцю цінними паперами», всі 
інші положення зазначеного пункту Регламенту залишити без змін.

6. Пункти 6.2., 6.6. Регламенту Фонду, який наведений в Додатку №1 до 
Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду і є його невід'ємною 
частиною, викласти в новій редакції:

6.2. Викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 
Компанією. 

6.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. Подання заявки на викуп та укладення договору можуть здійснювати-
ся із використанням електронного цифрового підпису. 

7. У пункті 3 Інвестиційної декларації Фонду, яка є додатком до Регла-
менту Фонду, слово «залучення» замінити словом «вкладення».

Дані зміни є невід'ємною частиною проспекту емісії інвестиційних 
сертифікатів ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІН-
ВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ» ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТКАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» при їх публічному 
розміщенні.
директор тов «КУа «арт-КапІтал 
менеджмент»

_________ І.в. петренко 

головний бухгалтер 
тов «КУа «арт-КапІтал менеджмент»

________ т.г. христолюбова 

начальник відділу депозитарної 
діяльності 
ат «пІреУС БанК мКБ»

_________ н.С. майор

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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1. ПРАТ БАБИНРИБА 15
2. ПРАТ БУСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 1
3. ПАТ ВОЛНА 6
4. ПРАТ ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ 7
5. ПРТ ГРЕТА 18
6. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ 8
7. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 16
8. ПРАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 2
9. ПРАТ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 4

10. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 5
11. АТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 6
12. ПРАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 9
13. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 17
14. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 8
15. ПРАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ» 13
16. АТ КРИСТАЛБАНК 17
17. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 8
18. ПАТ ЛУБНИГАЗ 16
19. ПРАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 13
20. ПРАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 14
21. ПРАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 15
22. АТ МЕТАБАНК 14
23. ВСПІФ НАДБАННЯ 18
24. ПІФ ПАРИТЕТ 19
25. ПРАТ ПАРКАВТО 4
26. ПРАТ ПАТРІОТ 9
27. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ» 3
28. ПРАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11839 9
29. ТОВ РУШ 9
30. АТ СІТІБАНК 3
31. АТ СІТІБАНК 17
32. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241 10
33. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» 16
34. ПАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 7
35. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 7
36. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 18
37. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 6
38. ПРАТ УКРП’ЄЗО 3
39. АТ УКРСИББАНК 5
40. ПАТ УМАНСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 2
41. ПРАТ ФОРТУНА 5
42. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «ГЛОБУС» 4
43. ПРАТ ЮБКІНВЕСТ 5

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18248
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
26.12.2018 р. 
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