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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’яза
них з переходом прав власності на прості іменні акції:
«21» червня 2018 року.

НКЦПФР відновила,
зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на
фондовому ринку

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 10.11.2015р. № 1843, пункту 2 глави 2 розділу ІІІ Порядку реєстрації випусків акцій при спрощеній
процедурі реорганізації та капіталізації банків, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. № 530, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19.06.2018 р. № 401 та відповідно до документів, наданих Публічним акціонерним товариством
«ВіЕс Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи:
19358632, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11) на
зупинення обігу акцій у зв’язку з припиненням шляхом
приєднання до Публічного акціонерного товариства
«Таскомбанк», зупинено обіг простих іменних акцій
Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 19358632) –
розпорядження № 173-КФ-З від 19 червня 2018
року.

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
Постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 19.06.2018 № 259-ЦД-1КУА, винесеної у відношенні ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»
за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів,
застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами, а саме: діяльність
з управління активами інституційних інвесторів серії АЕ
185468, виданої на підставі рішення (наказу) Комісії
№ 103 від 19.02.2013.
21.06.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
публiчне акцiонерне
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації

товариство
"Нацiональна
акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"

20077720
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
044 586-35-37 044 586-33-10
ngu@naftogaz.com
http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2018_7.htm

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
15.06.18 Нацiональну акцiонерну компанiю «Нафтогаз України»
повiдомлено наглядовою радою про надання згоди на вчинення Компанiєю
значного правочину - укладення з акцiонерним товариством «Укртрансгаз»
додаткової угоди № 10 до договору на транзит природного газу територiєю
України вiд 12 лютого 2016 р. Пiсля укладення додаткової угоди загальна
сума договору становитиме 123 579 440 220,99 грн (з ПДВ).
Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.17 становить 638946642 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 19,3%.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Коболєв А.В.
19.06.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ»
Відомості про створення акціонерного товариства однією особою
Найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41089111. Дата отримання свідоцтва про державну
реєстрацію випуску акцій: 07.11.2017 р. Найменування засновника акціонерного товариства: держава в особі Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 41089111
3. Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Івана Гонти,буд. 3 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)-389-77-71, д/н
5. Електронна поштова адреса: info@mg.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://mg.org.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
28.02.2018 р. прийнято рішення про призначення членів Наглядової
ради емітента. Рішення прийнято Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України, як єдиним акціонером емітента, на підставі Наказу
№134 від 28.02.2018р.
Призначений член Наглядової ради Больц Вольтер. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Виконавчий директор Державного органу з регулювання енергетики Австрії; незалежний консультант з
питань європейської енергетики, регулювання та енергетичної стратегії. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова
особа є незалежним членом (незалежним директором) Наглядової ради.
Призначений член Наглядової ради Нуалан Фабріс. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер у французькій
енергетичній компанії «Electricite de France»; член Наглядової ради у
«Dunkergue LNG SAS» у Франції; член ради директорів «Association
Francaise du Gaz» у Франції; член ради директорів у «С 17» у Франції; менеджер у «SCI FADIAN» у Франції. Посадова особа є незалежним членом
(незалежним директором) Наглядової ради.
Призначений член Наглядової ради Чадам Ян. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради компанії
«Polskie LNG»; голова правління компанії «Polskie LNG»; голова правління
компанії «GAZ -SYSTEM», член наглядової ради компанії «TGE S.A.»
(Towarowa Gielda Energii) (Польща). Посадова особа є незалежним членом
(незалежним директором) Наглядової ради.
Призначена член Наглядової ради Лучінкіна Каріна. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор у глобальній команді компанії PWC, Лондон. Посадова особа є незалежним членом (незалежним директором) Наглядової ради.
Призначений член Наглядової ради Аудіцкас Адомас Азуолас. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова ради директорів UAB VAE; тимчасовий адміністратор AB Ukio Bankas; партнер UAB
Civitta; старший радник Міністра економіки SOE Reload; радник Прем'єрміністра України на громадських засадах. Посадова особа є представником акціонера - держави.
Призначений член Наглядової ради Мар'євич Костянтин Михайлович. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист;
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радник міського голови м. Вінниця; заступник начальника управління Мінрегіонрозвитку; заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики; начальник управління нормативно-методичного
забезпечення Мінрегіонрозвитку; заступник керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України; заступник керівника Служби
Віце-прем'єр-міністра України; керівник Служби Віце-прем'єр-міністра
України. Посадова особа є представником акціонера – держави.
Усі призначені посадові особи часткою у статутному капіталі (пакетом
акцій) емітента не володіють, згоди на розкриття паспортних даних не надали, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Строк, на який призначено усіх посадових осіб: на 3 роки.
.
12.03.2018 р. прийнято рішення про зміну головного бухгалтера емітента згідно Наказу В.о. голови правління ПАТ «Магістральні газопроводи
України» Ноздріна В.М.
Звільнена з посади головний бухгалтер Картава Оксана Сергіївна.
Підстава: Наказ №7-к від 12.03.2018 про переведення на іншу посаду.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.10.2017 р.
Призначена на посаду головний бухгалтер Русин Марина Іванівна.
Підстава: Наказ №8-к від 12.03.2018 про призначення на посаду головного
бухгалтера з 13.03.2018 р. Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заст. головного бухгалтера по бухгалтерському обліку Консорціуму «Укргідроенергобуд»; заст. головного бухгалтера по податковому обліку АТ «Українська
гірничо-металургійна компанія».
Звільнена та призначена посадові особи часткою у статутному капіталі
(пакетом акцій) емітента не володіють, згоди на розкриття паспортних даних не надали, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
мають.
25.04.2018 р. прийнято рішення про обрання Голови Наглялової ради
та заступника Голови Наглядової ради емітента. Рішення прийнято Наглядовою радою ПАТ «Магістральні газопроводи України» (Протокол Наглядової ради №1 від 25.04.2018 р.).
Обраний Голова Наглядової ради Больц Вольтер. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Виконавчий директор Державного
органу з регулювання енергетики Австрії; незалежний консультант з питань
європейської енергетики, регулювання та енергетичної стратегії. Посадова
особа є незалежним членом (незалежним директором) Наглядової ради.
Обраний заступник Голови Наглядової ради Аудіцкас Адомас Азуолас.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова ради
директорів UAB VAE; тимчасовий адміністратор AB Ukio Bankas; партнер
UAB Civitta; старший радник Міністра економіки SOE Reload; радник
Прем'єр-міністра України на громадських засадах. Посадова особа є
представником акціонера - держави.
Обрані посадові особи часткою у статутному капіталі (пакетом акцій)
емітента не володіють, згоди на розкриття паспортних даних не надали,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк,
на який обрано посадових осіб: без зазначення строку.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
В.о. голови правління
Ноздрін В.М.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
21.06.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
по газопостачанню та газифiкацiї “Марiупольгаз”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї
"Марiупольгаз"
2. Код за ЄДРПОУ
03361135
3. Місцезнаходження
87515, м. Марiуполь, Донецька область, вул. Миколаївська, буд. 16
4. Міжміський код, телефон та
(0629) 334106, 526921
факс
5. Електронна поштова адреса
urist@margaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.margaz.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наказом №108-У вiд 19.06.2018 р. ПАТ «Марiупольгаз» звiльнено з посади головного бухгалтера Бiлоконь Ольга Олексiївна у зв'язку з виходом

на пенсiю. Головний бухгалтер Бiлоконь О.О. припинила повноваження з
20.06.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi ємiтента, що складає
0,001461%.На посадi головного бухгалтера пiдприємства перебувала з
01.08.1989 р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Згiдно Наказу №107-ВК вiд 19.06.2018 р. ПАТ «Марiупольгаз» призначено на посаду головного бухгалтера - виконуюча обов'язки головного бухгалтера Кравцова Олена Євгенiвна, яка вступає у посаду з 20.06.2018 р..
Володiє часткою у статутному капiталi, що складає 0,003548%. Протягом
останних п'яти рокiв займала наступнi посади: з травня 2013 р. по
24.08.2016 р.- бухгалтер; з 25.08.2016 р. по 09.05.2018 р.- провiдний бухгалтер; з 10.05.2018р. по теперiшнiй час виконуюча обов'язки головного
бухгалтера ПАТ «Марiупольгаз». Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Шекула Григорiй Вiкторович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.06.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 31324315
3. Місцезнаходження: 19100 Черкаська область, Монастирищенський
район, мiсто Монастирище, вулиця Cоборна, будинок 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-59-26, 2-59-26
5. Електронна поштова адреса: 31324315@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://monastyryschensky-boiler-plant.
emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. Текст Повідомлення
19 червня 2018 року ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ
ЗАВОД» отримано від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, згідно даних переліку акціонерів
сформованого станом на 08 червня 2018 року, розмір пакету акцій «фізичної особи» зменшився з 5 400 штук акцій до 540 штук акцій. Розмiр частки
акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій
5 400 шт., 50,0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного
капiталу та 50,00000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр
частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій
540 шт., 5,0000 % в загальній кількості акцій у відсотках до статутного
капiталу та 5,0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
19 червня 2018 року ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД» отримано від ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерного товариства, згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 08 червня 2018 року, «юридичною особою» «УПЕТЕКСПОРТ
ІНТЕРНЕШНЛ» (UPETEXPORT INTERNATIONAL S.R.L.) - нерезидент,
23934128 РУМУНІЯ, місцезнаходження бульвар ІОН К.Братіану, буд.165,
оф.9, муніципалітет Тирговіште, повіт Димбовіца) набуто права власності на
пакет акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в
загальній кількісті акцій 0 шт., 0,00 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до
статутного капiталу та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр
частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій
4860 шт., 45,0000 % в загальній кількості акцій у відсотках до статутного
капiталу та 45,0000 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Тадеєв Василь Володимирович 20.06.2018

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНIКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 04590228
3. Місцезнаходження: 02160 м. Київ, вул. Каунаська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 574-04-99, (044) 574-04-99
5. Електронна поштова адреса: spt@spt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.zvit.spt.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про зміни посадових осіб емітента прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Спецтехніка» від 20.06.2018 р., Протокол № 08/18 у зв’язку із
закінченням строку повноважень. Строк, протягом якого звільнені особи
перебували на посаді: з 06.04.2017 р. по 20.06.2018 р.
Посадова особа Кубрак Вадим Володимирович, яка займала посаду
Голова правління, звільнена та обрана на новий строк. Володiє часткою в
статутному капіталі емітента: 2,76%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі: 2031,75 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
387 шт. Строк, на який призначено особу: з 20.06.2018 р. по 20.06.2021 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова
правління ПрАТ «Спецтехніка».
Посадова особа Мізін Руслан Васильович, яка займала посаду Член
правління - Фінансовий директор, звільнена. Володiє часткою в статутному
капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн.
Посадова особа Даневич Надія Михайлівна, яка займала посаду
Член правління, звільнена та обрана на новий строк. Володiє часткою в
статутному капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт.
Строк, на який призначено особу: з 20.06.2018 р. по 20.06.2021 р. Інші
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПрАТ «Спецтехніка».
Посадова особа Матійко Олександр Вікторович - призначена на посаду Член правління - Фінансовий директор. Володiє часткою в статутному
капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. Строк, на який
призначено особу: з 20.06.2018 р. по 20.09.2018 р. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:Фінансовий директор БФ «ВЕТЕРАН ХАБ++».
Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані
відсутня оскільки посадові особи не надали 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
Кубрак В. В.
21.06.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№118, 22 червня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛИНІВСЬКИЙ АГРОХІМ»

(далі – Товариство або ПрАТ «Агрохім»),
код ЄДРПОУ 05487478, місцезнаходження: 22400, Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Чкалова, будинок 1-А
Повідомляє про призначення на 09 липня 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калинівський Агрохім» о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за
адресою: 22400, Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Чкалова,
будинок 1-А , приміщення актової зали.
Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у
позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні
збори), буде проводитися з 09:00 до 09:45 години.
Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ,
оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калинівський Агрохім», яким надсилатимуться письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів - 18 червня 2018 року.
Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) - 1 584 000
простих іменних акцій. Із них, загальна кількість голосуючих цінних паперів
(штук) - 1 572 000 простих іменниї акцій.
Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калинівський Агрохім», які мають право на участь у Загальних зборах
акціонерів - 03 липня 2018 року.
Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калинівський Агрохім» скликаються Наглядовою радою Товариства
відповідно до вимог Частини 5. Статті 47. Закону України «Про акціонерні
товариства», у зв’язку з чим, акціонери позбавляються права вносити пропозиції до Порядку денного.
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години
години в кабінеті № 1 за місцезнаходженням Товариства, а саме: 22400,
вулиця Чкалова, будинок 1-А, місто Калинівка, Вінницької області. В день
проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою:
22400, Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Чкалова, будинок 1-А,
приміщення актової зали.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових Загальних зборів акціонерів: Голова
Правління - Цьома Іван Іванович. Контактний телефон: (04333) 4-02-23.
Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розміщена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту порядку денного: http://kalunagrohim.com.ua/.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а
саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на
голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
6. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного товариства «Калинівський Агрохім».
7. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих документів Правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Калинівський Агрохім», які будуть затверджуватися Установчими зборами Товариства з обмеженою відповідальністю «Калинівський Агрохім».
========================================================
Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Калинівський Агрохім» для затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Калинівський Агрохім» та прийняття
рішення з інших питань Поядку денного, відбудуться 09 липня 2018 року по
закінченню позачергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Калинівський Агрохім» за місцезнаходженням Товариства, тобто
за адресою: 22400, Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Чкалова,
будинок 1-А, приміщення актової зали.
.
Голова комісії з припинення ПрАТ «Агрохім» Старий Микола Миколайович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Повідомлення
про спростування недостовірної особливої інформації
(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ», 2.Код за ЄДРПОУ:
05839888, 3.Місцезнаходження: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
Сметанiна, буд. 3-А, 4.Міжміський код, телефон та факс: +38(044) 390-52-71,
5.Електронна поштова адреса: office@ukrinkom.com.ua, 6.Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.05839888.smida.gov.ua, 7.Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА

КОМПАНІЯ» повідомляє про спростування недостовірної особливої інформації, що була розміщена - 31.05.2018 р. у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, 31.05.2018 р. на власному веб-сайті, 04.06.2018 р. у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 104 від
04.06.2018 р. та 04.06.2018 р. подано до НКЦПФР про виникнення особливої інформації емітента:
«Відомості про зміну складу посадових осіб емітента», а саме: помилково розміщена інформація щодо призначення Степової Т.В. членом Правління ПАТ «УКР/ІН/КОМ» є недостовірною.
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
Iльюченко А.М.
19.06.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

II. Текст повідомлення:
Дата прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв 29.04.2017р. (протокол №56). Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 01.07.2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають
виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв (грн)- 20,00 грн. на одну
просту акцiю, усього 20000,00 грн. Строк виплати дивiдендiв - з 01.07 по
30.09.2018 року. Порядок виплати дивiдендiв - одноразова виплата
акцiонерам всієї суми грошовими коштами через касу підприємства.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Директор Сергеєв Д.Т. 20.07.2018 року

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕЦЕНАТ»

2.Код за ЄДРПОУ: 204743843 3.Місцезнаходження:72312, Запорізька обл.,
м.Мелітополь, вул.Фрунзе буд.29/1 4.Міжміський код, телефон та факс:
(0619)422596 5.Електронна поштова адреса: mecenat@pmp-online.zp.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://20474384.smida.gov.ua/ 7.Вид
особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату
дивідендів.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
УНIВЕРМАГ"; код за ЄДРПОУ: 01562800; місцезнаходження:
Повне найменування:

61003, м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3; тел/факс: (057) 731-26-55, 73148-26; e-mail: 01562800@sodruzhestvo.com.ua: адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://tsum.bgs.kh.ua, tsum.kharkov.ua.
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 19.06.2018. Назва уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова рада ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ". Предмет правочину - надання ТОВ
"НАФТОГАЗБУРIННЯ" безпроцентної позики ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" за
Договором б/н вiд 19.06.18 строком до 31.12.2018. Розмiр позики становить
6421850,00 грн. без ПДВ. Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 24633 тис.грн. Спiввiдношення суми позики до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 26,07%. Цiльовим призначенням позики за Договором є виконання фiнансових зобов'язань Позичальника (ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ") перед ТОВ
"УКРIСТГАЗ" за Договором фiнансової допомоги № 01/06/18-УХЦ вiд
01.06.2018. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдсутнi.
Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
УНIВЕРМАГ"; код за ЄДРПОУ: 01562800; місцезнаходження:

61003, м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3; тел/факс: (057) 731-26-55, 73148-26; e-mail: 01562800@sodruzhestvo.com.ua: адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://tsum.bgs.kh.ua, tsum.kharkov.ua.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
За рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 20.06.2018) відбулись наступні зміни: Повноваження Директора Бондаренко Сергiя Анатолiйовича припинено 20.06.2018р. за власним бажанням, на посадi перебував з 13.11.2006, востаннє подовжено повноваження 12.04.2017. Директор Семперович Iгор Володимирович обрано з 21.06.2018р. на 3 роки,
останнi 5 рокiв обiймав посади заступника директора з фiнансової дiяльностi, заступника виконавчого директора з фiнансової дiяльностi, виконавчого директора. Дата вчинення дiї 20.06.2018. Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, акцiями товариства не володiють.
Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
20.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 20.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 163 на
суму 57 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 57
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,23%.
ІІІ. Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правління
Петренко О.Ф.
21.06.2018

ПАТ СУ №522
«ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ»

повідомляє про технічну помилку, яка була допущенна Емітентом
в публікації (Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №117 від 21.06.2018) у
повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства, а саме у питанні №5 просимо вважати (читати) 21-24.07.2017,
замість 21-24.07.2018.

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Пiдвод
трубопровiд» 2. Код за ЄДРПОУ 31989106 3. Місцезнахо-

дження 02139, Київ, Курнатовського, б. 20 4. Міжміський код, телефон
та факс (0536) 7930875. Електронна адреса ms.marsr@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет pidvodtr.jimbo.com 7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 1.Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття
цього рiшення: 1.1.укладення з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ «КИЇВМIСЬКБУД» (iдентифiкацiйний
код 23527052) договору про передачу частини функцiй замовника по
будiвництву житлового комплексу з вбудовано-прибудованими
примiщеннями офiсного, торгiвельного та iншого призначення i
паркiнгом по вул. Курнатовського, 20 в Днiпровському районi м. Києва
на земельнiй дiлянцi, що розташована по вулицi Курнатовського, 20 у
Днiпровському районi м. Києва, право користування якою належить Товариству на пiдставi договору оренди - гранична сукупна вартiсть правочину – 980 млн грн.; 1.2.iнших правочинiв з необмеженим колом осiб,
необхiдних для укладення та/або виконання правочину зазначеного в
п. 1.1., а також правочинiв пов’язаних з пiдготовкою будiвельного майданчику в тому числi: звiльнення земельної дiлянки по вул. Курнатовського, 20 в Днiпровському районi м. Києва вiд будiвель, споруд,
iснуючих комунiкацiй, тощо та в разi наявностi зелених насаджень.
1.3.внесення змiн та доповнень до правочинiв укладених згiдно п.1.1 та
п.1.2 цього рiшення без змiни їх характеру в межах граничної сукупної
вартостi та правочинiв, пов’язаних з їх виконанням та розiрванням.
2.Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: 2.1.погоджувати та визначати всi без виключення умови та уповноважувати на укладення та
пiдписання значних правочинiв, рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення яких надано Загальними зборами акцiонерiв, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством
в перiод з «20» червня 2018 року по «19» червня 2019 року (включно).
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 2,18
млн.грн.Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до
вартостi активiв Товариства на дату останньої рiчної звiтностi становить 45000%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 800000 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
770665 голосiв шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
770665 голосiв шт,(100% голосiв, що зареєструвались на загальних
зборах акцiонерiв) , «проти»-0, «утримались» - 0
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова Правлiння Cтеценко Ю.В.
21.06.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ Позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код: 02772037; адреса місцезнаходження: Україна, 04208,
м. Київ, пр-т Правди, буд. 85) (далі – Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 23 липня
2018 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв.
за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди,
буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал) (далі – позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства).
1) Повне найменування та місцезнаходження Товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»; Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені
23 липня 2018 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год.
00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників на позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства буде проведена з 14 год. 00 хв. за
київським часом (включно) по 14 год. 45 хв. (включно) 23 липня 2018 року
за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок,
2-й поверх, актовий зал).
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах:
19 липня 2018 року (станом на 24 год. 00 хв. за київським часом) є датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного:
1) Питання: «Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Обрати членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо
нерів ПрАТ «Київспецтранс» осіб, які є членами тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
Обрати головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо
нерів ПрАТ «Київспецтранс» особу, яка є головою тимчасової лічильної
комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
2) Питання: «Про прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Затвердити регламент розгляду питань порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», а саме:
• основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
• співдоповідь – до 5 (п’яти) хвилин;
• виступи з пропозиціями та/або запитаннями – до 5 (п’яти) хвилин;
• відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.
Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» проводиться за принципом: одна акція –
один голос, крім проведення кумулятивного голосування (кумулятивне
голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість
членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має
право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата
або розподілити їх між кількома кандидатами).
Затвердити, що рішення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс» з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київспецтранс»
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не передбачене законодавством України.
3) Питання: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» та викласти Статут Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» підписати Статут Приватного акціонерного товариства
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«Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» здійснити дії для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України.
4) Питання: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного
акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про
Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» підписати Положення про Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
5) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Наглядову
раду Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» підписати Положення про Наглядову раду Приватного
акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
6) Питання: «Про внесення змін до Положення про Правління
ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного
товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
7) Питання: «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію
ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» та викласти Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій
редакції.
Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс» підписати Положення про Ревізійну комісію Приватного
акціонерного товариства «Київспецтранс» в новій редакції.
8) Питання: «Про прийняття рішення про припинення повноважень
членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Київспецтранс».
Проект рішення № 1:
Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецтранс» від 23 липня 2018 року.
5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій
статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:
На веб-сайті kst.in.ua розміщена інформація з проектом рішень (крім
кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства».
Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства Товариство має розмістити і до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
• повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
• інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом
на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
• перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;
• проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовлені Наглядовою
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радою Товариства або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного
рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання,
включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства, запропоновані акціонерами, які
володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися
на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх
отримання Товариством.
Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах
акціонерів Товариства.
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами (документами), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
• за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85, каб. № 301,
в робочі дні Товариства з понеділка по п’ятницю з 08 год. 00 хв. за київським часом (включно) по 17 год. 00 хв. за київським часом (включно) від
дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства до 22 липня 2018 року (включно);
• в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами), з якими вони можуть ознайомитися
під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, є Корпоративний секретар Товариства (Чирва В.І.).
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть
користуватися після отримання повідомлення про проведення
загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть
використовуватися:
Акціонери мають права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися
після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства у строки, встановлені законодавством
України
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство надає акціонерам
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх
проведення.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не має права
вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали
можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із
змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до
складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Товариство до початку позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому ним порядку надасть письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку
денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку
денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового
змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до
складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо
нерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора. Пропозиції щодо

включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок
денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з
дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства щодо дострокового
припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання
голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи,
яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих
акцій може бути прийнято тільки у разі:
• недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим
частини другої цієї статті;
• неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або
частиною третьою цієї статті.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів
(акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може
бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї
частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених
статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерів
Товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту
порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох
днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не пізніше ніж за 10 днів до
дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної
громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть
бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа
або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що
здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних
зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується
нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,
а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення
потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних
зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так,
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства на
свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм
представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових
Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих
позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
У разі, якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів
Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той
представник, довіреність якому видана пізніше.
9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник
акціонера) для його участі у загальних зборах:
Якщо інше не вказане на власному веб-сайті Товариства, для участі та
голосування у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, акціонер (представник акціонера) має надати:
• фізична особа -акціонер Товариства – паспорт або інший документ,
що посвідчує особу у відповідності до законодавства України;

• представник акціонера Товариства за довіреністю – паспорт або інший документ, що посвідчує особу у відповідності до законодавства
України та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, видана такому представнику акціонером Товариства та
оформлена відповідно до чинного законодавства України;
• керівник юридичної особи – акціонера Товариства (інформація про
керівника юридичної особи – акціонера Товариства має міститись в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань) – паспорт або інший документ, що посвідчує
особу у відповідності до законодавства України).
10) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Період, рік
Найменування показника
попередній
Звітний
(2016 рік)
(2017 рік)
Усього активів:
213 219
213 682
Основні засоби ( залишкова вартість )
61 982
55 603
Довгострокові фінансові інвестиції
19
19
Запаси
2 029
4 749
Сумарна дебіторська
27 975
29 126
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
705
1 816
Нерозподілений прибуток
-110 787
-99 854
Власний капітал
42 528
42 287
Статутний капітал
28 423
28 423
Довгострокові зобов'язання
107 840
107 840
Поточні зобов'язання
62 851
64 061
Чистий прибуток (збиток)
-8 203
1 076
Середньорічна кількість акцій (шт.)
113 691 840 113 691 840
Кількість власних акцій, викуплених
----протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
----на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
281
270
(осіб)
Наглядова рада ПрАТ «Київспецтранс»
Довідки за тел.: +38 (044) 400-49-54; +38 (044) 400-12-85.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

3. Місцезнаходження 13306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Привокзальна, буд.3.
4. Міжміський код, телефон та факс 04143 21194, факсу немає.
5. Електронна поштова адреса berdasp@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.agrospetspostach.pe.hu
7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій,
які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі
50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне
товариство «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва».
2. Код за ЄДРПОУ 00913373.

ІІ. Текст повідомлення
Дата повідомлення
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним
Розмір частки
Розмір частки
емітента особою, що Повне найменування юридичної
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
акціонера
акціонера
здійснює облік права особи - власника (власників) або та громадських формувань (для юридичної особи - ре- (власника) до
№
(власника) після
власності на акції в
прізвище, імя, по батькові (за
зидента), код/номер з торговельного, банківського чи
зміни (у
з/п
зміни (у відсотках
депозитарній системі,
наявності) - фізичної особи
судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого відсотках до
до статутного
або акціонером
-власника (власників) пакета акцій
органу влади іноземної держави про реєстрацію
статутного капікапіталу)
(власником)
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
талу)
1
21.06.2018
Мельникович Василь Степанович
д/н
0
50.000105
Приватним акціонерним товариством «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва» 21.06.2018 р. від акціонера Приватного
акціонерного товариства «Бердичівське спецпідприємство по матеріальнотехнічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва», громадянина України Мельникович Василя Степановича,
який володіє 236434 штук простих іменних акцій, що складає 50,000105 %
від загальної кількості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва»,
отримане повідомлення про набуття 20.06.2018 року контрольного пакету
акцій Приватного акціонерного товариства «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва». Прізвище, ім’я, по батькові власника
(власників) акцій - Мельникович Василь Степанович. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій складав 0 %. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності
інформації) до набуття права власності на такий пакет акцій складав 0 %.
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Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій після
набуття права власності на такий пакет акцій складає 50,000105 %. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих
акцій (у разі наявності інформації) після набуття права власності на такий
пакет акцій складає 70,724128 %. Найвища ціна акцій, за якою Мельникович Василь Степанович придбавав акції Приватного акціонерного товариства «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва»,
протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій Емітента, включно з датою набуття, - 19 (Нуль гривень дев’ятнадцять)
копійок. Протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, інших угод з акціями Емітента не укладалося.
Дата набуття контрольного пакету акцій Емітента Мельниковичем В.С. –
20.06.2018 р.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
2. Голова правління Романчук Віктор Павлович 21 червня 2018 року.

№118, 22 червня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Одеська будівельна фірма «Будпресмаш»
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
І. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Одеська будівельна фірма «Будпресмаш»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00689071
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65098, м. Одеса, вул. Брестська, буд. 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 7213003;
(048) 7212862
1.6. Електронна
поштова
адреса
емітента:
spm.od@mail.ru,
obfbudpress@spm.prat.in.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://spm.prat.in.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення 20.06.2018, ринкова вартість майна, що є предметом правочину 1000.235тис. грн, вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності 420.4 тис. грн, співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 237.9 %, предметом
значного правочину є вiдчуження шляхом продажу нежитлової будiвлi, гаражу ремонтної бази по вул. Брестськiй, 55 у м. Одеса згiдно Договору
04/04.18 вiд 04.04.2018 р.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством. Директор Іванченко Віктор Миколайович.

Приватне акцiонерне товариство «Пiдводтрубопровiд»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне
акцiонерне товариство «Пiдводтрубопровiд» 2. Код за ЄДРПОУ 31989106
3. Місцезнаходження 02139, Київ, Курнатовського, б. 20 4. Міжміський код,
телефон та факс (0536) 7930875. Електронна адреса ms.marsr@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет pidvodtr.jimbo.com 7. Вид особливої
інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення Загальними зборами Товариства (протокол вiд
19.06.2018р.) припиненно повноваження Голови Наглядової Ради Подольського I. Є. ( КО 835061 вiд 23.10.2010р. Автозаводським РВ КМ УМВС
України в Полтавськiй областi) Причина припинення повноважень – переобрання складу наглядової ради., на посадi перебував з 2014 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними
зборами Товариства (протокол вiд 19.06.2018р.) припиненно повноваження члена Наглядової Ради Державеця О. М. ( КН 307700 виданий
15.01.1997р. Автозаводським РВ КМ УМВС України в Полтавськiй областi)
Причина припинення повноважень – переобрання складу наглядової ради.,

на посадi перебував з 2014 року; непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.
Загальними зборами Товариства (протокол вiд 19.06.2018р.) обрано Головою Наглядової Ради Подольського I.Є. (паспорт КО 835061 виданий
23.10.2010р. Автозаводським РВ КМ УМВС України в Полтавськiй областi) ,
протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ
«Пiдводтрубопровiд». Обґрунтування змiн: переобрання на новий строк.
Зазначена посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Загальними зборами Товариства (протокол вiд
19.06.2018р.) обрано членом Наглядової Ради Державця Олександра Михайловича (паспорт КН 307700 виданий 15.01.1997р. Автозаводським РВ
КМ УМВС України в Полтавськiй областi) , протягом останнiх п’яти рокiв
займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Пiдводтрубопровiд». Обґрунтування змiн: переобрання на новий строк
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством. Голова Правлiння Cтеценко Ю.В. 21.06.2018

Приватне акцiонерне товариство
«Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента Приватне
акцiонерне
товариство
«Закупнянське
хлiбоприймальне
пiдприємство» 2.Код за ЄДРПОУ 00952433 3.Місцезнаходження
31614, смт.Закупне, вул.Центральна,28 4.Міжміський код, телефон та
факс (03859)20151 5.Електронна поштова адреса zakypnahpp@i.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://zakypna.pat.ua/ 7.Вид
особливої інформації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу II. Текст повідомлення: Дата прийняття рiшення про
розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу – 21.06.2018 р.Назва органу, що прийняв таке рiшення –
позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства. Вид, тип, кiлькiсть
та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми
iснування у кiлькостi 16 710 400 (шiстнадцять мiльйонiв сiмсот десять
тисяч чотириста) штук на суму 4 177 600,00 грн. (чотири мiльйони сто
сiмдесят сiм тисяч шiстсот гривень 00 копiйок).Спосiб розмiщення
цiнних паперiв (публiчний, приватний) - приватне розмiщення. Розмiр
збiльшення статутного капiталу ПрАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХПП» шляхом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на
суму 4 177 600,00 грн. (чотири мiльйони сто сiмдесят сiм тисяч шiстсот
гривень 00 копiйок). Номiнальна вартiсть акцiй – 0,25 грн. (Двадцять
п’ять копiйок). Запропонована цiна розмiщення - цiна розмiщення становить 0,70 грн. (сiмдесят копiйок) гривень за одну акцiю, що вище
номiнальної вартостi – 0,25 грн. (двадцять п’ять копiйок), та дорiвнює
ринкової вартостi – 0,70 грн. (сiмдесят копiйок) гривень гривень за
одну акцiю. Ринкова вартiсть акцiї визначена станом на 04.06.2018р.
незалежною оцiнкою, що проведена суб'єктом оцiночної дiяльностi Бевзо Олександром Вiльямовичем (сертифiкат суб’єкта оцiночної
дiяльностi України № 1049/17 вiд 31 жовтня 2017 року), та затверджена рiшенням Наглядової ради вiд 19.06.2018р. та становить 0,70 грн.
за одну акцiю. Iнформацiя щодо збiльшення частки у статутному
капiталi акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй та

iнформацiя щодо змiни власника великого пакету акцiй емiтента.
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власникiв значного пакета
акцiй емiтента та/або збiльшення частки у статутному капiталi
акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв
акцiй. Зазначенi подiї можуть вiдбутися стосовно наступних акцiонерiв
Товариства: ТОВ «Агрохолдинг 2012», код за ЄДРПОУ – 40028765, до
розмiщення акцiй володiє 3552094 шт. простих iменних акцiй,
93,683247% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного
капiталу. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi
цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони
розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм
iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до
розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про
збiльшення статутного капiталу складає 540,7216 %. Iнвестори в цiннi
папери, що розмiщуються, отримають права, визначенi чинним законодавством України та Статутом ПрАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХПП».
Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно
грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом
перерахування коштiв на рахунок ПрАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХПП». Мета
розмiщення:Кошти отриманi вiд розмiщення акцiй додаткового випуску Товариство планує використати на:• 85 % - придбання обладнання
для збiльшення виробничих потужностей;• 15 % - супутнi витрати на
роботи по встановленню та запуску нового обладнання, у тому числi,
впровадження нових технологiй зберiгання та сушiння зернових культур.Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує
10 вiдсоткiв статутного капiталу прийнято позачерговими загальними
зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХПП». Розмiщення акцiй
планується провести серед акцiонерiв ПрАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» станом на 21 червня 2018
року.Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв –
можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – ПрАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХПП» зобов’язується не використовувати внески, отриманi при
розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв ПрАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХПП». Директор Манич С. М.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№118, 22 червня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

(код в ЄДРПО України 05468073, місцезнаходження: 80700, Львівська обл., Золочівський район, місто Золочів, вулиця Сковороди, буд. 6)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

1. Збори акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика» відбудуться 14.08.2018 року о 17.00 год. за адресою: Львівська обл., Золочівський район, місто Золочів, вулиця Сковороди, буд. 6, 1-ий поверх, швейний цех №1.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів ВАТ «Золочівська швейна фабрика»:
Станом на 21.05.2018 року загальна кількість випущених ВАТ «Золочівська швейна фабрика» простих іменних акцій складає 1 405 181 штук,
з них голосуючих акцій – 623 536 штук.
2. Час початку і закінчення реєстрації власників акцій для участі
у зборах акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика»: 14.08.2018
року з 16.00 год. до 16.55 год. за місцем проведення зборів.
Перелік документів, що має надати акціонер (його представник)
для участі у зборах:
Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (якщо пред’явлено паспорт
громадянина України з безконтактним електронним носієм – необхідно
додатково показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру
про реєстрацію місця проживання фізичної особи).
Представнику акціонера необхідно додатково надати документ,
що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, що підтверджує повноваження керівника
діяти без довіреності, іншим представникам - довіреність, видану
для участі у pборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства).
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у зборах акціонерного товариства.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у зборах акціонерного товариства: станом на 24.00 год. 08 серпня
2018 року.
4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика», що проводяться 14.08.2018 року, обрати лічильну комісію у
складі:
- Кучер Надію Володимирівну – голова лічильної комісії;
- Купин Євгенію Зіновіївну – член лічильної комісії.
Питання 2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на
зборах акціонерів Товариства.
Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами
проведеної реєстрації, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика» (із зазначенням прізвища та
ініціалів відповідальної особи) та скріплюється печаткою акціонерного
товариства.
Якщо бюлетень для голосування складається з кількох сторінок
(аркушів), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються стиплером (або іншим можливим в конкретних умовах способом). У такому
випадку підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерного товариства засвідчується кожна сторінка (кожен аркуш) бюлетеня.
Питання 3. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
Для проведення 14.08.2018 року загальних зборів акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика»:
- обрати Рущишина Ярослава Івановича головою зборів акціонерів;
- обрати Кудерявець Світлану Дмитрівну секретарем зборів акціонерів.
Уповноважити голову та секретаря зборів акціонерів підписати
протокол позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Золочівська
швейна фабрика».
Питання 4. Про порядок (регламент) проведення зборів акціонерів
ВАТ «Золочівська швейна фабрика».
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З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити регламент їх проведення:
- доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- виступи з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання до доповідача - до 2 хвилин;
- виступи з місця, довідки, репліки щодо питань порядку денного - до
1 хвилини.
Питання 5. Про затвердження звіту комісії з припинення ВАТ «Золочівська швейна фабрика».
Затвердити звіт Комісії з припинення (перетворення) ВАТ «Золочівська швейна фабрика» про результати її роботи в період перетворення ВАТ «Золочівська швейна фабрика».
Питання 6. Про затвердження передавального акту ВАТ «Золочівська
швейна фабрика».
Затвердити передавальний акт ВАТ «Золочівська швейна фабрика».
Питання 7. Про проекту статуту Товариства з додатковою відповідальністю Товариства з додатковою відповідальністю «Золочівська
швейна фабрика».
Затвердити проект статуту Товариства з додатковою відповідальністю Товариства з додатковою відповідальністю «Золочівська
швейна фабрика» у запропонованій редакції.
Питання 8. Про визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Золочівська швейна фабрика» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Золочівська швейна фабрика».
Визначити Голову позачергових зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Золочівська швейна фабрика» громадянина
України Рущишина Ярослава Івановича та Секретаря позачергових
зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Золочівська
швейна фабрика» громадянку України Кудерявець Світлану Дмитрівну
уповноваженими особами на підписання Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Золочівська швейна фабрика» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Золочівська швейна фабрика».
5. Адреса веб-сайту акціонерного товариства, на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч.4 ст.35 Закону
України «Про акціонерні товариства»: zolochiv.informs.net.ua
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, власники акцій ВАТ «Золочівська швейна фабрика» мають можливість ознайомитися на підставі письмового запиту робочі дні з 09:00 год.
до 17:00 год. (перерва на обід з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням
акціонерного товариства (Львівська обл., Золочівський район, місто Золочів, вулиця Сковороди, буд. 6, адміністративний корпус підприємства,
2-ий поверх, приймальня), а в день проведення зборів без подання письмового запиту – за місцем їх проведення.
У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно з даними зведеного облікового реєстру). Документи
надаються для ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голову комісії з припинення (перетворення) Одарченко Наталію Йосипівну. Телефон для довідок:
(03265) 42363.
7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день
проведення зборів);
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні
містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
проекту порядку денного загальних зборів.
- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з
питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та
порядку денного зборів;
- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні
його пропозицій до проекту порядку денного.
8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика» особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або
уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших власників акцій на зборах акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика».
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника, повідомивши про це Голову комісії з припинення (перетворення) ВАТ «Золочівська швейна фабрика». Повідомлення акціонером
про призначення, заміну або відкликання свого представника може здій-

снюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися
депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та
голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її статутом.
Довіреність на право участі та голосування на з зборах акціонерного
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах
акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у будь-який
час відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів
ВАТ «Золочівська швейна фабрика».
Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах власника акцій ВАТ «Золочівська
швейна фабрика», який видав довіреність, замість свого представника.
Комісія з припинення (перетворення) ВАТ «Золочівська швейна
фабрика»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «IСКРА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «IСКРА»
2. Код за ЄДРПОУ
00156848
3. Місцезнаходження
45603, Волинська обл., Луцький р-н,
c. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та
(0332) 25-53-21 .
факс
5. Електронна поштова адреса
00156848@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.iskra.lutsk.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства:

27 квiтня 2018 року.
Орган, що прийняв рiшення: рiчнi загальнi збори ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «IСКРА».
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 20 червня 2018
року.
Повне та скорочене найменування акцiонерного товариства до змiни:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ
«IСКРА», ПАТ «IСКРА».
Повне та скорочене найменування акцiонерного товариства пiсля змiни:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ
«IСКРА», ПрАТ «IСКРА».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Вербицький Михайло Ярославович
(найменування посади) (підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
21.06.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «IСКРА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «IСКРА»
2. Код за ЄДРПОУ
00156848
3. Місцезнаходження
45603, Волинська обл., Луцький р-н,
c. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон
(0332) 25-53-21 .
та факс
5. Електронна поштова
00156848@emitent.net.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.iskra.lutsk.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення наглядової ради ПрАТ «IСКРА» вiд 21.06.2018 р. (Протокол № 6 засiдання наглядової ради ПрАТ «IСКРА» вiд 21.06.2018 р.) обрано головою наглядової ради ПрАТ «IСКРА» Лисецького Володимира
Євгенiйовича (паспорт АС 001512, виданий 26.09.1995 р. Луцьким МУ УВС
України у Волинськiй областi), акцiонер. Строк обрання - до наступних
рiчних загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх п’яти рокiв: СП ТОВ «МОДЕРН-ЕКСПО», директор
юридичного департаменту. Володiє часткою в cтатутному капiталi емiтента
в розмiрi 0.000015 %, що становить 0.50 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi 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
Вербицький Михайло Ярославович
(найменування посади) (підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
21.06.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»;
2.Код за ЄДРПОУ: 20554166; 3.Місцезнаходження: 76018, IваноФранкiвська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Юностi,37; 4.Міжміський
код, телефон та факс: (0342)554861; 5.Електронна поштова адреса:
reestock@ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
20554166.infosite.com.ua; 7.Вид особливої інформації: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення. За рiшенням рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ «Прикарпатагробудкомплект» (Протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну
повноважень всiх органiв управлiння Товариства, який сплив
14.04.2018 року, Загальними зборами акцiонерiв було вiдкликано голову та членiв Наглядової ради, Директора та Ревiзора. В тому числi:
голова Наглядової ради Логвиненко Iван Якович (не надав згоди на
розкриття паспортних даних). Перебував на посадi 3 роки. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Член Наглядової ради Овчар Святослава Володимирiвна (паспорт СС №171909, вид.02.01.1999р. IваноФранкiвським МУВСМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.). Володiє часткою в
статутному капiталi 0,0421%. Перебувала на посадi 3 роки. Член Наглядової ради Дробко Михайло Федорович (паспорт СС №108876,
вид.30.07.1996р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС в IваноФранкiвськiй обл.). Володiє часткою в статутному капiталi 0,645%. Перебував на посадi 3 роки. Директор Андрiюк Григорiй Григорович (паспорт СС №259629, вид.10.03.1998р. Iвано-Франкiвським МУВСМВС в
Iвано-Франкiвськiй обл.). Перебував на посадi 5 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi 52,555%. Ревiзор Русак Марiя Миколаївна
(паспорт СС №978047, вид.13.09.2000р. Iвано-Франкiвським
МУВСМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.). Володiє часткою в статутному
капiталi 0,315%. Перебувала на посадi 3 роки. Питання порядку денного «Вiдкликання всiх керiвних та контролюючих органiв управлiння

Товариства» було винесено на рiчнi загальнi збори по причинi
закiнчення їх термiну повноважень.
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Прикарпатагробудкомплект» (Протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв вiд
20.06.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну повноважень всiх органiв
управлiння Товариства, було обрано на новий термiн голову та членiв
Наглядової ради, Директора та Ревiзора. В тому числi: директор Андрiюк
Григорiй Григорович (паспорт СС №259629, вид.10.03.1998р. IваноФранкiвським МУВСМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.). Термiн обрання
5 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi 52,555%. Попереднє
мiсце роботи: Директор. Ревiзор Русак Марiя Миколаївна (паспорт СС
№978047, вид.13.09.2000р. Iвано-Франкiвським МУВСМВС в IваноФранкiвськiй обл.). Володiє часткою в статутному капiталi 0,315%.
Термiн обрання 3 роки. Попередня посада - Ревiзор. Голова Наглядової
ради Андрiюк Iрена Григорiвна (паспорт СС 722059 вид. IваноФранкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.). Посада: менеджер
ТОВ «Омегафарм Україна». Часткою в статутному капiталi не володiє.
Є представником акцiонера Андрiюка Григорiя Григоровича, який
володiє часткою в статутному капiталi 52,555%. Термiн обрання 3 роки.
Член Наглядової ради Гуменюк Володимир Iванович (паспорт СС
№109022, вид.01.08.1996р. Iвано-Франкiвським МУВСМВС в IваноФранкiвськiй обл.). Пенсiонер. Акцiонер. Володiє часткою в статутному
капiталi 1,4243%. Термiн обрання 3 роки. Член Наглядової ради Дробко
Михайло Федорович (паспорт СС №108876, вид.30.07.1996р. IваноФранкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.). Попередня посада: член Наглядової ради. Акцiонер. Володiє часткою в статутному
капiталi 0,645%. Термiн обрання 3 роки.
Усі відкликані та обрані посадові особи непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не мають.
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Андріюк Григорій Григорович. 21.06.2018р.

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 ТО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», що
вiдбулись 17.04.2018р., прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» з дати
державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстясься в
Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських формувань - 19.06.2018р. Повне найменування пiдприємства до
змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕГIВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».
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
ШТЕФАНЮК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.06.2018
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ВАРИСТВО "БЕРЕГIВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ"

00443468
90202, Закарпатська обл., мiсто
Берегове, СIЛЬВАЯ, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс 80314143098 80314143101
5. Електронна поштова адреса
kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- meat-beregove.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу акціонерного
товариства
II. Текст повідомлення Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»; 2.Код
за ЄДРПОУ: 20554166; 3.Місцезнаходження: 76018, Iвано-Франкiвська обл.,
м.Івано-Франківськ, вул.Юностi,37; 4.Міжміський код, телефон та факс:
(0342)554861; 5.Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net;
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 20554166.infosite.com.ua; 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв було прийнято рiчними загальними зборами
акцiонерiв ПрАТ «Прикарпатагробудкомплект» (Протокол №1 загальних
зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2018р.). Надати попередню згоду на вчинення
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Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значного правочину, а саме: продажу пiднавiсiв та вагон-дiм, якi належать Товариству, вартiстю згiдно висновку оцiнки майна, але не нижче балансової
вартостi та вiдчуження дiлянки на якiй знаходяться примiщення.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв- 260 тис.грн.; вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 327,7 тис.грн.;
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 79,34%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 278145; кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у зборах: 271002, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за»: 271002, «проти»: 0.
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Андріюк Григорій Григорович.
21.06.2018р.

№118, 22 червня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові Технології»
(код ЄДРПОУ 31088991, місцезнаходження: вул. Маланюка (колишня С.Сагайдака) 101)
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» («Товариство») повідомляє, що 9 липня 2018 року о 12.00 годині за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на підставі
п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього
вимагають інтереси Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 9 липня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. за
вказаною адресою.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на
24.00 год. 3 липня 2018 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Сауляк О.В. та Савчук О.С. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з
моменту закриття цих загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів представника за довіреністю Панасовського В.В. Корнелюк К.В., а секретарем - Луненко С.В.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Проект рішення: Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ»:
1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
4. Про затвердження ринкової вартості майна, а саме нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.
5. Про вчинення значного правочину, а саме збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛОБУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) шляхом внесення до статутного
капіталу нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.
6. Про проведення незалежної оцінки корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУДКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг.
7. Про уповноваження директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» Луненка С.В.
з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні документи, необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 4 - 6 порядку денного, включаючи, але не обмежуючись, затвердження оцінювача майна та
затвердження умов договору на проведення оцінки.
4. Про затвердження ринкової вартості майна, а саме нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за
адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.
Проект рішення: Затвердити ринкову вартість майна, а саме нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101, реєстраційний
номер об’єкта нерухомості: 1172019780000, у розмірі 4 503 298,00 гривень
(чотири мільйона п’ятсот три тисячі двісті дев’яносто вісім гривень 00
копійок), визначеної ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» (код
ЄДРПОУ 38448238) на засадах незалежної оцінки від 21 червня 2018 року,
проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність.
5. Про вчинення значного правочину, а саме збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛОБУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) шляхом внесення до статутного
капіталу нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме
збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), що
складає 100 гривень (сто гривень), за рахунок додаткового майнового внеску

ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» у розмірі 4 503 298,00 гривень (чотири мільйона
п’ятсот три тисячі двісті дев’яносто вісім гривень 00 копійок) шляхом внесення до статутного капіталу нежитлової будівлі (реєстраційний номер
об’єкта нерухомості: 1172019780000, право власності посвідчує Реєстраційне
посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об’єкт нерухомого майна від 11 липня 2003 року та запис в
реєстровій книзі № 11з-202 за реєстровим № 759-з), яка перебуває у власності
ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця
Маланюка 101, ринкова вартість якого визначена оцінювачем ТОВ «Київський
інститут оціночної діяльності» (код ЄДРПОУ 38448238) на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність та затверджена цими Загальними
зборами акціонерів (Протокол від 9 липня 2018 року , питання №3) .
6. Про проведення незалежної оцінки корпоративних прав ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС»
(код ЄДРПОУ 41978368), обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
Проект рішення: Провести незалежну оцінку корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУДКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368), уповноважити директора ПрАТ «НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ» Луненку С.В. обрати оцінювача майна Товариства, та затвердити умови договору з оцінювачем майна, що укладатиметься з ним, затвердити розмір оплати його послуг у розмірі не більше 8 000 гривень (восьми
тисяч гривень). Доручити директору ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» Луненку С.В.
підписати договір з оцінювачем майна та здійснити всі необхідні фактичні
та юридичні дії, пов’язані з виконанням даного рішення.
7. Про уповноваження директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» Луненка С.В.
з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні документи, необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 4 - 6 порядку денного, включаючи, але не обмежуючись, затвердження оцінювача майна та
затвердження умов договору на проведення оцінки.
Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Луненка С.В.( з правом передоручення третім особам) здійснити всі необхідні фактичні та юридичні дії щодо внесення Товариством до статутного
капіталу ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» нежитлової будівлі, яка
розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101 (реєстраційний
номер об’єкта нерухомості: 1172019780000, право власності посвідчує Реєстраційне посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації
та реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна від 11 липня
2003 року та запис в реєстровій книзі № 11з-202 за реєстровим № 759-з),
та на представлення інтересів Товариства на загальних зборах учасників
усіх господарських товариств, де Товариство є засновником, учасником чи
акціонером та голосувати всіма належними Товариству голосами відповідно до частки Товариства у статутному капіталі відповідного господарського товариства, підписувати статути, протоколи загальних зборів,
протоколи реєстрації для участі в загальних зборах, тощо, користуватись іншими правами наданими чинним законодавством.
Відповідно до пп. 7 п. 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» («Закон»), повідомляємо акціонерів про наступні права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону:
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має
право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до
законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні
дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має
право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати
чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність,
замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних
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зборах акціонерів на свій розсуд. Під час проведення загальних зборів акціонерів
мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної
комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, особи, визначені
наказом Голови Правління Товариства та представники компетентних органів,
які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до
вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які
ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника
на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі
відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових
загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 3 липня 2018 року.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати
надіслання акціонерам даного повідомлення до 8 липня 2018 року (включно) кожний робочий день, з 10.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна,
м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Директор Луненко С.В. або уповноважена ним інша особа.
9 липня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці
проведення загальних зборів акціонерів.
Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення
Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або
з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок.
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та
надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з
дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.
Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім
днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових
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питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з
цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості,
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення
пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до
складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення
загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками
5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення
до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні
до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно
є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки
у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище
в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до
проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається
пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи,
яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не
пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства
не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного
зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків
голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами
строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а
також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення
змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів
до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє
або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються
на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку
денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

№118, 22 червня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
15

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№118, 22 червня 2018 р.
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Приватне акціонерне товариство «КІНТО»
Повідомлення про викуп акцій
Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО»), що
на підставі договору про управління активами № 9 від 07 вересня 2007
року діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«Синергія-5», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35331070 (далі –
«Фонд»), в особі виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» Веремієнка С.М.,
який діє на підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що
20 червня 2018 року Загальними зборами Фонду (далі – «Збори») було
прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду та про
пов’язаний з цим викуп Фондом власних акцій у акціонерів Фонду, які повідомлять про бажання продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять
усі передбачені цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки,
визначені Повідомленням. Викуп Акцій здійснюється без залучення агента з викупу безпосередньо компанією з управління активами Фонду –
ПрАТ «КІНТО».
Положення Повідомлення в частині прав та обов’язків Фонду, від імені в
інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду, а також інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи акціонера Фонду,
становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на дату акцепту цієї
пропозиції є акціонерами Фонду, укласти договір про викуп Акцій (далі –
«Договір»). При цьому кількість Акцій, які акціонер Фонду має право
пред’явити до викупу, не може перевищувати кількості Акцій, що належали
йому на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 20 червня 2018 року.
Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх акціонерів
Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.
Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від імені
в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду з
приводу викупу Акцій та розрахунків за викуплені Акції:
1. Акціонер Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, викладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здійснення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлення, а саме:
1.1. підписання та подання Фонду, від імені якого діє ПрАТ «КІНТО», заявки на викуп Акцій (далі – «Заявка»);
1.2. подання ПрАТ «КІНТО» усіх передбачених цим Повідомленням документів. Своєчасне отримання ПрАТ «КІНТО» таких належним чином
оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та акціонером
Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомленням та
законодавством;
1.3. здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі Фонду Акцій.
2. Для здійснення викупу належних акціонеру Фонду Акцій та одержання розрахунку, акціонер Фонду повинен:
2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КІНТО» особисто або через
представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:
2.1.1. для фізичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної акціонером Фонду
(його законним представником, іншою уповноваженою особою) відповідно
до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Повідомлення;
- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для акціонерів Фонду-нерезидентів);
- паспорт акціонера Фонду (законного представника, іншої уповноваженої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом акціонера Фонду,
якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом
або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;
- довідку про присвоєння акціонеру Фонду ідентифікаційного номера
платника податків чи засвідчену підписом акціонера Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;
2.1.2. для юридичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником акціонера Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у
Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника акціонера Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого акціонера (за наявності), а підпис
уповноваженої особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідомлення;
- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для власників акцій Фонду-нерезидентів);
- паспорт керівника акціонера Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) акціонера Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються
рекомендованим листом;
- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних
для здійснення ПрАТ «КІНТО» заходів з ідентифікації та вивчення акціоне-
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ра Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів акціонера Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).
2.2. Підпис акціонера Фонду (уповноваженої особи акціонера) – фізичної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справжність
підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у присутності уповноваженого представника ПрАТ «КІНТО». Документи іноземного походження та/або складені іноземною мовою повинні бути належним чином
перекладені на українську мову, засвідчені та легалізовані. Від імені акціонерів – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписані уповноваженими установчими документами посадовими особами. Підпис останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної особи (за
наявності).
2.3. Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів від
акціонерів Фонду здійснюється по 20 вересня 2018 року включно. При цьому:
- у випадку, коли акціонер Фонду бажає здійснити передачу документів
особисто – їх приймання представниками ПрАТ «КІНТО» відбувається кожного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих
днів з 1000 до 1700 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;
- у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні бути відправлені за відповідною адресою обов’язково рекомендованим листом з описом вкладення та передані до поштового відділення
не пізніше 13 вересня 2018 року. Поданими своєчасно визнаватимуться
лише документи, отримані ПрАТ «КІНТО» від органів поштового зв’язку
до закінчення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані
ПрАТ «КІНТО» після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправника, яка датована не пізніше 13 вересня 2018 року. У всіх інших випадках документи вважаються неподаними та повертаються адресанту.
2.4. У разі виконання акціонером Фонду вимог п.2.1.-2.3. Повідомлення,
акціонеру Фонду повертається примірник Заявки із зазначенням дати її
отримання (при отриманні документів від акціонера Фонду поштою, примірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається акціонеру
Фонду листом).
3. Договір вважається укладеним з дати отримання ПрАТ «КІНТО» у належній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів (з
урахуванням п.6.3. цього Повідомлення) з дотриманням строків, зазначених у п.2.3. Повідомлення.
4. У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання)
акціонером Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він
вважається таким, що відмовився від використання права викупу належних
йому Акцій, встановленого рішенням Зборів.
5. Акціонер Фонду, що пред’явив до викупу Акції в установленому цим
Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов’язаний здійснити всі
необхідні заходи щодо передачі Фонду Акцій не пізніше 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів з дня укладення Договору, але, у будь-якому випадку, не пізніше 20 вересня 2018 року.
5.1. Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої
зобов’язання з передачі Акцій, у разі, коли у встановлений цим пунктом
строк надав усі необхідні та достатні документи зберігачу, у якого відкритий
рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на користь Фонду
Акції, що є предметом Договору.
5.2. Право власності на Акції, що відчужуються Продавцем за Договором, переходить до Фонду з моменту зарахування Акцій на рахунок у цінних паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».
5.3. Нагадуємо, що акціонерам Фонду, яким у зв’язку із дематеріалізацією Акцій за ініціативою Фонду Товариством з обмеженою відповідальністю
«КІНТО, Лтд» був відкритий рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються Акції, для отримання можливості розпоряджатися Акціями та виконання умов п.5 цього Повідомлення, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.
6. Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну Акцію, що
перебуває в обігу, станом на 20 червня 2018 року, а саме – 4 277,22 грн.
(чотири тисячі двісті сімдесят сім гривень 22 копійки).
6.1.Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором Акції
здійснюються виключно грошовими коштами у національній валюті –
гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок
акціонера Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем Акції
здійснюватись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по
Акціях згідно наведених в Заявці та інших наданих Продавцем докумен-
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тах його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку,
надання невірної та/або неповної інформації тощо), ПрАТ «КІНТО» від
імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я Продавця в обраному ПрАТ «КІНТО» комерційному банку або передає такі кошти в депозит обраної
ПрАТ «КІНТО» нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі Продавцю.
6.2. Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані
згідно цього Повідомлення Акції, становитиме суму, визначену відповідно до п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість Акцій, що передаються Продавцем згідно укладеного відповідно до цього Повідомлення
Договору.
6.3. У випадку, коли відповідно до законодавства України Продавець має
статус нерезидента, при виплаті на його користь грошових коштів за продані Акції Фонд зобов’язаний буде відповідно до вимог Податкового кодексу
України здійснити їх оподаткування. У зв’язку з цим такий Продавець, крім
документів, передбачених п.2.1. цього Повідомлення, зобов’язаний подати
завірені належним чином копії документів, що підтверджують витрати на
придбання Акцій, що пред’являються до викупу.
6.4. Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором Акції будуть
здійснюватись після продажу активів Фонду на суму, достатню для здійснення розрахунків з усіма Продавцями, але у будь-якому разі мають закінчитись не пізніше 21 січня 2019 року.
6.5. У разі, якщо розрахунки з Продавцем-фізичною особою здійснюватимуться шляхом переказу на рахунок, відкритий у банку АТ «ПІРЕУС БАНК
МКБ», з Суми викупу буде утримуватися комісія банку за виконання платіжного доручення у розмірі 1,2% від суми платежу.
7. Продавці мають право конвертувати Акції в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює ПрАТ «КІНТО», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 № 2073, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.10.2013 за № 1796/24328.
8. У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом обов’язків
щодо оплати Акцій Продавцю, передбачених п.6.4 цього Повідомлення,
Фонд зобов’язаний сплатити такому Продавцю за період прострочення
оплати пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що
діяла протягом означеного періоду. Сплата Фондом пені відповідно до
цього пункту позбавляє Продавця права вимагати відшкодування збитків.
9. Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлення,
не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до законодавства та Договору, укладеного внаслідок акцепту умов цього Повідомлення,
Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне або часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд звільняється від
відповідальності за повне чи часткове невиконання, неналежне виконання
зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин (випадків), що перебувають поза
контролем Фонду і які мають надзвичайний характер, значно утруднюють
або роблять неможливим або недоцільним виконання будь-якими особами
зобов’язань, передбачених Договором, а саме: набуття чинності новими
нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цінних паперів (які
змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання
або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії у зв’язку з Договором, обмеження щодо безготівкових
розрахунків, які запроваджені банками, що обслуговують Фонд чи Продавця, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво
впливають на виконання Фондом своїх зобов’язань і при цьому настання
зазначених вище подій та/або фактів значно утруднює та/або робить неможливим або недоцільним виконання зобов’язань, передбачених Договором.
10. Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв’язку із Договором, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням
та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між його
сторонами, а при недосягненні домовленості – передаються на розгляд відповідного суду.

11. Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до
п.3. цього Повідомлення, та закінчується 06 лютого 2019 року, але в будьякому разі не раніше повного виконання Сторонами зобов’язань, передбачених Договором.
12. Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.
13. Реквізити Фонду:
Найменування – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35331070;
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;
№ рахунку у цінних паперах – 100024-UA70010350;
Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах:
ПАТ «НДУ».
Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО» Веремієнко С.М.
«___» ____________ 20__ року
Заявка
на викуп цінних паперів
Прізвище
Ім’я
По батькові
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків (за
наявності)
Паспортні дані
Місце реєстрації (за паспортом)
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту
спільного інвестування
Кількість цінних паперів
Ціна цінного папера
Загальна вартість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні
конвертації

Додаток 1

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5» у
порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповідно до чинного законодавства.
________________
(підпис)
«___» ____________ 20__ року
Заявка
на викуп цінних паперів
Повне найменування
Місцезнаходження
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту
спільного інвестування
Кількість цінних паперів
Ціна цінного папера
Загальна вартість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні
конвертації

Додаток 2

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5» у
порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповідно до чинного законодавства.
_________________________
________
_________________
(посада уповноваженої особи)
(підпис)
(прізвище, ініціали)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ», 32670627, Круглоунiверситетська, 14,
м.Київ, Печерський, 01024, (044) 364-57-472. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://sk-point.com 4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Товариством з обмеженою
відповідальністю «Аудиторська фірма «Блискор Гарант», 16463676. 5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата проведен-

ня: 25.04.2016 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
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7. Розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства за 2015 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами
Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової Ради.
12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується
на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
15. Зміна місцезнаходження Товариства.
16. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
18. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
19. Затвердження Положення про Правління Товариства.
20. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
21. Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.06.2016 року.

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членів лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
3.Припинення повноважень Членів Наглядової Ради Товариства.
4. Обрання Членів наглядової Ради Товариства
5.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової
Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи , яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової Ради.
6. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
7.Обрання Ревізора Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди та обрання особи , яка уповноважується
на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
9.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій
редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10.Затвердження Положень про Наглядову раду Товариства.
11.Затвердження Положень про Правління Товариства.
12. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію (Ревізора) Товариства.
13.Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в
строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права
відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф.701. кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день
проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Нагаєвська Галина Андріївна.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого
представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та
голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною
особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.
Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а представникам акціонерів додатково мати документи
(довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України»
власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на
участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.
Телефон для довідок: (044) 585-42-03
Генеральний директор 	Нагаєвська Г.А.
Примітка:Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»

(код за ЄДРПОУ 32587736, місцезнаходження: 03035, Україна,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні
збори).
Дата проведення Загальних зборів 09 липня 2018 року
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.701.
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для
участі в Зборах: 14 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для
участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ», які
мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на
24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на
24 годину 03 липня 2017 року).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів
Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням
у відповідність з нормами чинного законодавства України шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
4. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію
нової редакції Статуту.
5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом
викладення їх у новій редакції.
6. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
7. Визначення уповноваженої особи на погодження умов значного
правочину, інших пов’язаних угод та документів та підписання / укладення таких договорів (документів) від імені Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з
питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://
www.misinvest.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
«ФК СОКРАТ»

21645965
04070, м. Київ, вул. Почайнинська,
будинок 70, офiс 65
4. Міжміський код, телефон та факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
5. Електронна поштова адреса
contact@sokrat.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.sokrat.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відпо- Зміна складу посадових осіб
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ емітента
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог
глави 2 розділу ІІІ цього Положення
ІІ. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Голови Правління ПрАТ «ФК Сократ» № 12-к вiд
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство
«Тернопiльський радiозавод «Орiон». 2. Код за
ЄДРПОУ: 22607719. 3. Місцезнаходження: 46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6.
4. Міжміський код, телефон та факс 0352 243014 0352 244007. 5. Електрона
поштова адреса: sekretar@orion.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/osoblyva-informatsiia. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» вiд

21.06.2018 р. фінансовим директором ПрАТ «ФК Сократ» Мироновою Наталією Олексiївною (згоди на розкриття паспортних даних не надано)
21.06.2018 р. припинено виконання обов'язкiв головного бухгалтера в
зв’язку з призначенням на посаду головного бухгалтера Засухіної С.І. Особа виконувала обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «ФК Сократ» з
24.08.2015 р., непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» немає.
Вiдповiдно до наказу Голови Правління ПрАТ «ФК Сократ» № 12-к вiд
21.06.2018 р. Заступника головного бухгалтера ПрАТ «ФК Сократ» Засухіну
Світлану Ігорівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з
22.06.2018 р. переведено на посаду головного бухгалтера ПрАТ «ФК Сократ».
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: ТОВ «Надра
Геоцентр», бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, з
01.02.2013 р. до 29.02.2016 р., звільнена за власним бажанням; ПрАТ «ФК СОКРАТ», заступник головного бухгалтера, з 01.08.2017 р. до 21.06.2018 р., переведена на посаду Головного бухгалтера з 22.06.2018 р. по сьогоднішній день;
ТОВ «ФК «Сократ» Головний бухгалтер за сумісництвом з 22.06.2018 р. по
сьогоднішній день. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» немає. Строк, на який
призначено посадову особу – безстроково.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Пономаренко Володимир Вікторович
Голова Правління
21.06.2018
18.06.2018 року (протокол №9) продовжено термiн повноважень голови
правлiння ПАТ «ТРЗ «Орiон» Карпика Ярослава Михайловича до
17.12.2018 р. Дозволу на розкриття паспортних даних вiд Карпика Я.М. не
отримано. Карпик Я.М. володiє пакетом акцiй величиною 0,0010 вiдсотка в
статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «ТРЗ «Орiон».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління 		Я.М. Карпик
(підпис)
18.06.2018

новини
Правительство поддержало Стратегию
модернизации системы бухучета и
финотчетности в госсекторе до 2025 г.

Кабинет министров поддержал Стратегию модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе до 2025 года.
«От того, как мы сможем интегрировать и консолидировать финансовую отчетность и бухгалтерский учет, зависит то, насколько эффективно будет внедрено среднесрочное бюджетное планирование», - сказала и.о.
министра финансов Оксана Маркарова, представляя
документ на заседании правительства в среду.
При этом она отметила, что документ касается 73,8
тыс. распорядителей и получателей государственных
средств на государственном и местном уровне.
«Мы планируем до 2025 года создать единое информационное пространство в бухучете. Это важно, прежде
всего, для улучшения управления госфинансами, для
стратегического бюджетного планирования, а также системы контроля за использованием бюджета», - отметила О.Маркарова.

НБУ установил «зеркальный» лимит
для длинной и короткой валютной позиции
на уровне 5%

Национальный банк Украины решил выровнять позиции банков и установить «зеркальное» значение лими-

тов, как для длинной, так и короткой открытой валютной
позиции на уровне 5%, сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующая инициатива утверждена решением
правления НБУ №347-рш от 19 июня 2018 года «О внесении изменений в решение правление Нацбанка №184-рш
от 29 марта 2018 года», которое вступит в силу с 1 июля
2018 года.
Таким образом, лимит общей длинной открытой валютной позиции банка повышается до 5% с 3%, лимит
общей короткой открытой валютной позиции снижается
до 5% с 8%.
Нацбанк отмечает, что принятое в мае текущего года
решение по корректировке значений лимитов не только
не возымело негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовало его стабилизации.
«После изменения лимитов на фоне увеличения объемов операций на межбанковском валютном рынке,
среднедневной объем продажи валюты банками в мае
возрос до $10 млн с $7,6 млн в апреле. Соответственно,
банки начали играть более активную роль в сглаживания колебаний обменного курса гривны за счет своей позиции, и это способствовало снижению волатильности
курса гривни», - указано в сообщении.
При подготовке раздела «Новини»
использованы материалы
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
1.

ПРАТ

АГРОСПЕЦПОСТАЧ

8

2.

ПРАТ

БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ

12

3.

ПРАТ

ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

9

4.

ПРАТ

ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ

15

5.

ВАТ

ЗОЛОЧІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА

10

6.

ПРАТ

ІСКРА

11

7.

ПРАТ

ІСКРА

11

8.

ПРАТ

КАЛИНІВСЬКИЙ АГРОХІМ

4

9.

ПРАТ

КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

14

10.

ПРАТ

КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
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