
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора 

фондового ринку, що відбулося 01 жовтня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

прийнято рішення

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 02 жовтня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

2. Про затвердження Плану заходів щодо імплементації трансакційної звітності та 
репозиторію правочинів в Україні

прийнято рішення

3. Про затвердження плану заходів щодо виконання Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

прийнято рішення

4. Щодо призначення довірених осіб (Дейнеги О.С., Черненко Ю.С.), яким передається 
право брати участь у голосуванні

прийнято рішення

5. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ «ГЛАДІУС» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ»

прийнято рішення

6. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕС-
ТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЕНКІ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-
СТАНДАРТ»

прийнято рішення

7. Щодо звіту ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ВЕРЕС» НЕДИВЕР-
СИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЄВРОІНВЕСТ»

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Акціонерного 
товариства «СБЕРБАНК»

прийнято рішення

9. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Акціонерного 
товариства «Банк Форвард» 

прийнято рішення

10. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Акціонерного 
товариства «Альпарі Банк»

прийнято рішення
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11. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного 
акціонерного товариства «ОДЕСА-АВТО»

прийнято рішення

12. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного 
акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

прийнято рішення

13. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного 
акціонерного товариства «ХЕРСОН-АВТО»

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного 
акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО»

прийнято рішення

15. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного 
акціонерного товариства «СУМИ-АВТО»

прийнято рішення

16. Щодо реєстрації випуску облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» (без здійснення публічної пропозиції)

прийнято рішення

17. Щодо відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (серії А, В, С, D) 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЦЕСИНГ-ЦЕНТР КАРДСЕРВІС»

прийнято рішення

18. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мотор -Ділер» 
від 26.07.2018 №223 на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку 
цінних паперів від 17.07.2018 №327-ЦА-УП-ДУ

постанову про 
накладення санкції 
залишити без змін, 

а скаргу – без 
задоволення

Повідомлення про оприлюднення проекту 
нормативно-правого акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – Комісія) «Про затвердження 
Порядку подання інформації особами, які провадять ді-
яльність з подання звітності та/або адміністративних да-
них до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку» (далі – проект рішення) розроблено на 
виконання пункту 125 Плану роботи Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік.

Підпунктом 14 пункту 15 розділу І Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвести-
цій емітентами цінних паперів», який набуває чинності 
01.01.2019, передбачено доповнити Закон України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» новим розділом ІІІ¹ «Ді-
яльність пов’язана з фондовим ринком», абзацом дру-
гим пункту 1 статті 27-9 якого визначено, що Комісія вста-
новлює Порядок подання інформації особами, які 
провадять діяльність з подання звітності та/або адміні-
стративних даних до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі – Порядок).

Враховуючи наведене, Комісією розроблено проект 
Порядку, яким визначено функції агента подання на за-
безпечення обміну інформацією, етапи взаємодії, які 
забезпечує агент подання під час обміну інформацією з 
суб’єктами подання та Комісією, визначено послідов-
ність отримання, опрацювання, збереження, перевірки 
регламентованих даних, передачі агентом подання ре-
гламентованих даних до Комісії, опрацювання агентом 
подання результатів обробки регламентованих даних 
Комісією.

Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання можуть над-
силати свої пропозиції та зауваження до проекту рішен-
ня поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ-601, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 30 Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку, департамент інформаційних техно-
логій, it@nssmc.gov.ua. 

Проект рішення буде оприлюднений на офіційному 
сайті Комісії: http//www.nssmc.gov.ua. 

Проект рішення буде оприлюднений на офіційному 
сайті Комісії не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюд-
нення повідомлення про оприлюднення проекту 
нормативно-правового акта в офіційному виданні Комісії. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить десять робочих днів з дати оприлюднення 
проекту рішення.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), від-
повідно до документів, наданих ПрАТ «Харм» (вул. Сум-
ський шлях, 53 с. Подвірки, Дергачівський р-н, Харків-
ська обл., 62371, код за ЄДРПОУ: 30655196) на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідаці-
єю акціонерного товариства, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «Харм». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «Харм» від 31 травня 2011 року 
№ 286/1/11, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 253-ДР-С-А від 28 вересня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-



№190, 4 жовтня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «Науково-технологічний 
центр «Вуглець» (проспект Московський, буд. 179 Б, м. Хар-
ків, 61068, код за ЄДРПОУ: 25468796) на зупинення обігу 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Науково-технологічний центр 
«Вуглець» (код за ЄДРПОУ: 25468796) – розпорядження 
№ 291-ДР-З від 28 вересня 2018 року.

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

«02» жовтня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «Набережна-Інвест» 
(вул. Набережно-Хрещатицька, 14, м. Київ, 04080, код за 
ЄДРПОУ: 34818125) на зупинення обігу акцій у зв’язку з пе-
ретворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Набережна-Інвест» (код за ЄДРПОУ: 34818125) – 
розпорядження № 292-ДР-З від 28 вересня 2018 року.

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

«02» жовтня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Спеціалізоване 
ремонтно-будівельне підприємство «Азовліфт» (вул. Гро-
мової, буд. 63, м. Маріуполь, Донецька обл., 87534, код за 
ЄДРПОУ: 05433956) на скасування реєстрації випуску ак-
цій ПрАТ «Спеціалізоване ремонтно-будівельне підприєм-
ство «Азовліфт» у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Спеціалізоване ремонтно-будівельне підприєм-
ство «Азовліфт». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
ПрАТ «Спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство 
«Азовліфт» від 10 березня 2011 року № 137/1/11 (дата ви-
дачі – 05.07.2011р.), видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 254-ДР-С-А від 28 вересня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту ліцензування професійних учасників фон-
дового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV Положення 
про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660 
(зі змінами), та наданих документів Приватним акціонерним 
товариством «Компанія з управління активами «НАЦІО-
НАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»: 04210, м. Київ, проспект Героїв Ста-
лінграда, буд. 12-Л, ідентифікаційний код юридичної особи - 
22904759, на скасування реєстрації випуску інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду 
«ФОРМАЦІЯ КАПІТАЛУ» недиверсифікованого виду закри-
того типу у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію 
випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного 
інвестиційного фонду «ФОРМАЦІЯ КАПІТАЛУ» недивер-
сифікованого виду закритого типу Приватного акціо-
нерного товариства «Компанія з управління активами 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» на загальну суму  
100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень у кількості 1 000 (одна 
тисяча) штук номінальною вартістю 100 000,00 (сто тисяч) 
гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестицій-
них сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду 
«ФОРМАЦІЯ КАПІТАЛУ» недиверсифікованого виду закри-
того типу Приватного акціонерного товариства «Компанія з 
управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», що заре-
єстрований 17.06.2008 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового вен-
чурного інвестиційного фонду «ФОРМАЦІЯ КАПІТАЛУ»  
недиверсифікованого виду закритого типу Приватного акціо-
нерного товариства «Компанія з управління активами  
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» від 18.12.2012 року № 00268, 
що видане Національною комісією з цінних паперів та  
фондового ринку – розпорядження № 0316-СІ від  
03 жовтня 2018 року. 

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 26.09.2018 № 545ДП-Т, винесе-
ної у відношенні ТОВ «СПІКЕР-БРОК-ІНВЕСТ» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи - 31573628) за порушення вимог 
законодавства щодо цінних паперів до ТОВ «СПІКЕР-БРОК-
ІНВЕСТ» застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокер-
ська діяльність серії АД 075789 від 22.08.2012.

03.10.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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До уваги акціонерів

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОРІАНА» 

(код ЄДРПОУ 05743160), 
місцезнаходження товариства: Україна, 77304, м. Калуш,

Івано-Франківська обл., вул. Євшана, 9.
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів 

відкритого акціонерного товариства «Оріана» 
(далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-
рів: 77300, м. Калуш, Івано-Франківська область, вул. Чорновола, 20, 
приміщення глядацької зали Палацу культури «Мінерал», 2 поверх.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 08.11.2018 з 10 го-
дини 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 
08.11.2018 о 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах, встановлена 02.11.2018 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Това-

риства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Това-

риства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції. 
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової 

ради Товариства.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товари-

ства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, 
які скликаються на 08 листопада 2018 року, у разі відсутності пропозицій до 
нього від інших акціонерів.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - дові-
реність або інші документи, які посвідчують право представника на участь 
у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодав-
ства України.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за 
довіреністю відбувається відповідно до норм ст. 39 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загаль-
них зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими ст. 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюватися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх пред-
ставники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного пові-
домлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно 
(крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 
16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 
30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд 
державного майна України, кімната 617, а в день проведення позачергових 
загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 
11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Божко Ган-
на Олександрівна (головний спеціаліст Фонду державного майна України). 
Телефон для довідок: (044) 200-34-82, 200-34-99.

З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових за-
гальних зборів Товариства акціонери мають право надавати письмові за-
питання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачерго-
вих загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. 
Фонд державного майна України як акціонер на вимогу якого скликано по-
зачергові загальні збори Товариства, приймає відповідні письмові запитан-
ня за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та надає 
письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від-
повідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати про-
ведення позачергових загальних зборів) шляхом направлення такої пись-
мової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у 
відповідному письмовому запитанні. Фонд державного майна України може 
надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, яка по-
винна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення по-
зачергових загальних зборів перед початком роботи скликаних позачерго-
вих загальних зборів, у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів у порядку та у 
строки, передбачені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», ак-
ціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп 
Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількос-
ті і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери ма-
ють можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством 
акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати прове-
дення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та 
неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня пе-
рерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, 
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, 
кімната 617, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у 
місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачерго-
вих загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в ч. 4 
ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.spfu.gov.ua. 

Заступник Голови 
Фонду державного майна України  В. ДЕРЖАВІН

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

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ». 
2. Код за ЄДРПОУ: 05477043. 3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., 
Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (044) 587-60-36, 587-60-33. 5. Електронна поштова адреса: svetlana.
romanenko@indelika.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: http://indelika.
com/info/dokumenti/-28092018r-zmina-skladu-posadovih-osib-emitenta. 7. Вид 
особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення: Рішення про припинення повноважень прийня-
то на засіданні наглядової ради Товариства 28.09.2018р. Припинення пов-
новажень посадової особи виконано на підставі протоколу №02-09/18НР 
від 28.09.2018р. Посадова особа Когут Олександр Степанович (згоду на 
розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Прав-
ління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 1 р. 2 міс. 

Рішення про обрання прийнято на засіданні наглядової ради Товари-
ства 28.09.2018р. Обрання посадової особи виконано на підставі на під-
ставі протоколу №02-09/18НР від 28.09.2018р. Соколов Владислав Євгені-
йович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду 
Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: з 
29.09.2018р. по 29.09.2019р. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: головний інженер ПАТ «ППР Броварський». Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Голова правління – Бойченко Т.А., 
03.10.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод» 
(далі Товариство) код ЄДРПОУ Товариства: 05394995; 

Місцезнаходження Товариства: 30600 Хмельницька область, смт. 
Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жовтнева), 12,

повідомляє, про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться «09» листопада 2018 року за адресою: 30600 Хмельниць-
ка область, смт. Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жовтнева), 12, ак-
товий зал в приміщенні адмінбудинку Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  — станом на 24 годину «05» листопада 2018року. Реєстрація акціоне-
рів для участі у загальних зборах проводиться з 09:00 до 10:45 год.  
«09» листопада 2018 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок 
відкриття (роботи) зборів о 11:15 год. «09» листопада 2018року. 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів 

Товариства у кількості 3-ох осіб в наступному складі: 1) Бондарук Алла Пе-
трівна – заступник головного бухгалтера Товариства; 2) Кеда Юлія Василів-
на – начальник відділу кадрів Товариства 3) Криворук Марія Леонідівна – 
секретар-друкарка Товариства».

2. Про використання резервного капіталу Товариства. 
Проект рішення: «З метою покращення фінансових показників Товари-

ства направити Резервний капітал Товариства, сформований станом на 
30.06.2018р. на покриття збитків Товариства».

3. Про використання додаткового капіталу Товариства. 
Проект рішення: «З метою покращення фінансових показників Товари-

ства направити додатковий капітал Товариства, сформований станом на 
30.06.2018р. на покриття збитків Товариства, а залишок додаткового капі-
талу на нерозподілений прибуток».

4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення стату-
ту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання 
статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викла-
дення статуту в новій редакції».

Загальні збори уповноважують Голову загальних зборів акціонерів та 
секретаря загальних зборів акціонерів підписати статут Товариства в новій 
редакції.»

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) 
для його участі у Загальних зборах:

- документ, що посвідчує (ідентифікує) особу акціонера (представника 
акціонера);

- представник акціонера додатково повинен мати належним чином 
оформлений документ (довіреність) та її копію, який оформлений згідно 
вимог чинного законодавства і засвідчує повноваження представника для 
участі у Загальних зборах.

Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридич-
ної особи, який має право діяти від імені цієї юридичної особи повинен 
мати належним чином засвідчену копію статуту (або витяг із статуту) такої 
юридичної особи та документи, що підтверджують його обрання (призна-
чення) на посаду, а також документ, що посвідчує (ідентифікує) його осо-
бу.

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

Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів 
із зазначенням того, яким чином потрібно голосувати. Під час голосування 
представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завдання 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуван-
ня, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити представни-
ка на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість його представника. При засвідченні бюлетеня для 
голосування власним підписом представник акціонера повинен зазначити, 
що він є саме представником акціонера із зазначенням прізвища та ініціа-
лів акціонера – фізичної особи або найменування акціонера-юридичної 
особи. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з 
документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
за адресою проведення річних загальних зборів, а саме:

- в робочі дні в приміщенні адмінбудинку Товариства за адресою: 30600 
Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жов-
тнева), будинок 12, кабінет № 1 з 10:00год. до 12:00год. 

- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття За-
гальних зборів за місцем їх проведення, а саме 30600 Хмельницька об-
ласть, смт. Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жовтнева), будинок 12, 
актовий зал в приміщенні адмінбудинку Товариства.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Голова Правління Кирияченко Василь Володи-
мирович. (тел.0673815934). 

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. 
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однако-
вого змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандида-
тів до складу органів Товариства – не менш ніж за сім днів до дати прове-
дення загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначення прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропози-
ції до питання та/або проекту рішення. 

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропози-
цій (нових питань порядку денного та/або нових проектів до питань порядку 
денного) до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати про-
ведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних збрів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного Загальних зборів, якщо пропозиція подана з до-
тримання вимог статті 38 Закону України «про акціонерні товариства». У 
такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту 
порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до 
порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства».

У разі подання пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів 
щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального вико-
навчого органу (правління) Товариства (особи,яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропо-
зиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого 
органу (правління) Товариства (особи, яка здійсню повноваження одноо-
сібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здій-
снюватиме його повноваження. 

Зміни до проекту порядку денного вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не 
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного За-
гальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власни-
ками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тіль-
ки у разі:

• недотримання акціонерами строку подання таких пропозицій, а саме - 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів,щодо канди-
датів до складу органів Товариства – не менш ніж за сім днів до дати про-
ведення Загальних зборів

• неповноти даних, щодо зазначення в пропозиції, а саме - прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних 
зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків 
голосуючих акцій може бути прийнято з підстав недотримання акціонерами 
строку подання таких пропозицій, а саме - не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства – не менш ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів або з 
підстав неповноти даних, щодо зазначення в пропозиції, а саме - прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
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ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Това-
риства та/або положенням про Загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
рядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом 
трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Това-
риство не пізніш ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів пові-
домляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а 
також проекти рішень , що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити 
рішення про зобов’язання Товариства провести Загальні збори з питання, у 

включенні якого до проекту порядку денного було відмовлено.
Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація 

з проектом рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного 
загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства»: http://teosugar.km.ua.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить  
39 952 680 акцій. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку 
осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 
становить 37 144 528 акцій. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПрАТ «Теофіпольский цукровий завод» Кирияченко В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСО-
ВА КОМПАНІЯ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (код за ЄДРПОУ 
32980889). Місцезнаходження – 01042, м. Київ, вул. Саперне Поле, буди-
нок 14/55, офiс 10. Телефон (факс) – (044) 227-06-34. Електронна поштова 
адреса – fk_kya@ukr.net. Адреса сторінки в мережі Інтернет – www.k-ya.com.ua. 
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, домінуючого контрольного пакета акцій.

2.Текст повідомлення
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-

ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВ-
НА» (код за ЄДРПОУ 40468695) набуло право власності на домiнуючий контр-
ольний пакет акцiй ПрАТ «Фiнансова компанiя «Княгиня Ярославна». Розмiр 
частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 
набуття права власностi - 0%, пiсля набуття права власностi - 100%. Найвища 
цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття пакета 
акцiй включно з днем набуття - 1 020,00 (Одна тисяча двадцять гривень 
00 копiйок) гривень за одну акцiю. Дата набуття пакета акцiй - 01.10.2018 р.

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

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

Голова правлiння  Михновецький Ю.В.  01.10.18р.

Приватне акціонерне товариство «Українська іноваційно-фінансова ком-
панія» (код ЄДРПОУ 25198262), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з ін-
формацією про випуск облігацій, зареєстрованою в НКЦПФР 14 жовтня 2004р. 

(реєстраційне свідоцтво № 145/2/04) та змінами до неї, емітентом прийнято 
рішення про встановлення розміру процентної ставки за облігаціями по сто 
шістдесят дев’ятій - сто сімдесят четвертій виплаті на рівні 18% річних.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БУДІВЕЛЬНО – ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
«ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 24925429
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, Володимирська,12
4. Міжміський код, телефон та факс 0445062009 0445062009
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.global-estates.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

ПрАТ «БФК «Глобал Естейтс» 01.10.2018 р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради 
ПрАТ « БФК «Глобал Естейтс». Посадова особа Мазурок Юрій Володи-
мирович, яка займала посаду Тимчасово виконуючого обов»язки Ди-

ректора, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 дні. В порядку ст. 21 За-
кону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних 
Посадова особа не надала.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «БФК «Гло-
бал Естейтс» 01.10.2018 р. Обрання посадової особи виконано на під-
ставі Протоколу Наглядової ради. Суммовська Наталія Іванівна обрано 
на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який об-
рано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Директор, член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій. В порядку ст. 21 Закону України 
«Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова 
особа не надала.

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

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

2. Директор  Суммовська Наталія Іванівна
02.10.2018

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

містю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комер-
ційний Індустріальний Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/
financeUA/regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання 
згоди на вчинення значного правочину

ІІ. Текст Повідомлення 
28 вересня 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства 

«Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме:

придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 110 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звіт-
ності – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звітності - 16.00%.

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  Путінцева Т.В.
01.10.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОН-
МАШ" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

02.10.2018р.  наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання Специфікації № 5 до Договору на суму 84,67 тис.грн. При укладан-
ні Специфікації № 3 до Договору сума  договору стала більшою ніж 10%
вартості активів товариства згiдно з даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi. Особлива інформація про прийняття рішення про надання зго-
ди на укладання Специфікації № 3 та Специфікації № 4 до Договору роз-
крита на фондовому ринку. Предмет правочину: придбання еталонного
колеса для налаштування верстата. Ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по
Специфікації № 5): 84,67 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (по Дого-
вору загалом з урахуванням Специфікації № 5): 212461,75 тис.грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1634218 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що
є предметом правочину (по Специфікації № 5), до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,005%.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину (по Договору загалом з урахуванням Специфікації № 5), до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): 13%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 4.
Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти"
прийняття рiшення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до
значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ
"Дніпровагонмаш" не визначенi. Адреса сторінки власного веб-сайту на
якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством протокол
засідання наглядової ради або загальних зборів акціонерів, де прий-
малося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів,
ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є приватним
акціонерним товариством.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш" 
О.Ю. Корнецький

02.10.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01413767
3. Місцезнаходження 87515 м. Маріуполь, вул. Євпаторійська, 

буд.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86; 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

01.10.2018р. Наглядовою радою ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУК-
ЦІЯ» (протокол №35) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» 
та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №27 від 
27.04.18р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період 
з 27.04.2018р. по 27.04.2019р, прийнято рішення про надання згоди Дирек-
тору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені 
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «Укравтокомплект лтд» 
(Продавець) значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу авто-
техніки МАЗ на загальну суму не більш 3 600 000,00грн.(у т.ч. ПДВ) дією з 
моменту підписання та до повного виконання Сторін договору своїх 
зобов’язань.

Предмет правочину: є Договір купівлі-продажу автотехніки МАЗ – авто-
вишка АГП-30-А, нова (рік випуску 2018р) ;

Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства:  
3600 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 35334 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках): 10,18849%;

Загальна кількість голосів Наглядової ради -5, присутні -5, кількість го-
лосів, що проголосували «за» - 5 та «проти» прийняття рішення - 0;

Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №27 від 27.04.18р.) 
ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» визначені додаткові критерії для 
договорів купівлі-продажу необоротних активів для віднесення правочину 
до значного правочину граничною вартістю у сумі свище 1% вартості акти-
вів Товариства за даними останньої річної звітності.

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

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

Директор Проценко В.І.
02.10.2018р.

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЖИТТЯ ТА 
ПЕНСIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34531711
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 2062885 044 2062884

5. Електронна поштова адреса a.stepaniuk@pro100.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://lifeandpension.emitents.net.ua/ua/

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

II. Текст повідомлення
01 жовтня 2018 року Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства «Життя та пенсiя» протоколом 
№01/10 припинено повноваження Генерального директора Сапацинсько-
го Олега Володимировича (згоди посадової особи, щодо розголошення 
паспортних даних не отримано) у зв’язку з закiнченням строку перебуван-
ня на посадi. На посадi перебував з 01 жовтня 2015 року. Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови Правлiння АТ «ПРОСТО-
страхування», Перший Заступник Голови Правлiння АТ «ПРОСТО-
страхування».

01 жовтня 2018 року Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Життя та пенсiя» протоколом 
№01/10 обрано Сапацинського Олега Володимировича на посаду Гене-
рального директора з 02 жовтня 2018 року (згоди посадової особи, щодо 
розголошення паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови Правлiння АТ «ПРОСТО-
страхування», Перший Заступник Голови Правлiння АТ «ПРОСТО-
страхування».

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 Сапацинський Олег Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
02.10.2018

(дата)



№190, 4 жовтня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КИїВМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 279-41-89 
5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.metrobud.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким на-
лежать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

до ПАТ «Київметробуд» 28.09.2014р. надiйшло повiдомлення щодо набут-
тя значного пакета акцiй вiд власника акцiй ПФ «САН КАПIТАЛ ПРАЙВIТ 
ФАУНДЕЙШН». Приватний фонд «САН КАПIТАЛ ПРАЙВIТ ФАУНДЕЙШН» 
(код - 25037857) 24.09.2018р. придбав 15% простих iменних акцiй  
ПАТ «Київметробуд» в кiлькостi 600379 штук. До придбання значного паке-
та акцiй ПФ «САН КАПIТАЛ ПРАЙВIТ ФАУНДЕЙШН» акцiями ПАТ «Київ-
метробуд» не володiв. Мiсцезнаходження ПФ «САН КАПIТАЛ ПРАЙВIТ ФА-
УНДЕЙШН»: 50 Street, Global Plaza Tower, 19 Floor, Suite H, Panama City.

У Емiтента вiдсутня будь-яка iнформацiя про набуття прав на акцiй та 
яким чином (прямо або опосередковано) ця дiя вiдбувалась, вiдомостi про 
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) роз-
порядження акцiями.

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

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

2. Генеральний директор О.М. Метелиця 
М.П. 02.10.2018

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
«ГРАВЕ УКРАїНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 25399836
3. Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, 

вул. Велика Васильківська,65
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490 59 10; (044) 490 59 11
5. Електронна поштова адреса емітента info@grawe.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

www.grawe.ua

7. Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу III

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення Наглядовою радою ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Стра-
хування життя» (надалі – Товариство) 03 жовтня 2018 р. на підставі Статуту 
Товариства та п. 4.4. Положення про правління Товариства, прийняте рішен-
ня (протокол № 106 від 03.10.2018 р.) переобрати (призначити) Базилевську 
Наталію Володимирівну (паспорт: СО399048, виданий 19.05.2000 р. Ленін-
градським РУ ГУ МВС України у м. Києві) Головою правління ПрАТ «ГРАВЕ 
УКРАЇНА Страхування життя» на новий строк з 12.12.2018 р. зі строком пов-
новажень до 11.12.2023 р. Рішення прийняте у зв’язку із тим, що 11.12.2018 р. 
спливає строк повноважень Базилевської Н.В. в якості Голови правління То-
вариства. Базилевська Н.В. часткою у статутному капіталі емітента не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, 
що обіймала Базилевська Н.В. протягом останніх п’яти років: член правління 
ПрАТ СК «Граве Україна», виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ СК 
«Граве Україна», Голова правління Товариства.

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Голова Правління ПрАТ «ГРАВЕ 
УКРАЇНА Страхування життя» Базилевська Н.В. 

____________________(підпис) 04.10.2018 р.
              м.п.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МИКОЛАїВОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@energy.mk.ua

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

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
02.10.2018 вiд Фонду державного майна України, АТ «Миколаївобл-

енерго» отримано повiдомлення вх. № 16/8420 вiд 02.10.2018 про замiну 
члена Наглядової ради Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго», а 
саме визначено: замiнити Лепявко Iрину Миколаївну - представника 
акцiонера - Держава Україна в особi Фонду державного майна України у 
складi Наглядової ради Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» 
на представника акцiонера- Держава Україна в особi Фонду державного 
майна України у складi Наглядової ради Акцiонерного товариства «Мико-
лаївобленерго» Попова Дмитра Сергiйовича - заступника директора Де-
партаменту Управлiння державними пiдприємствами та копоративними 
правами держави- начальника Управлiння корпоративних прав держави 
Фонду державного майна України. Припинити повноваження члена На-
глядової ради АТ «Миколаївобленерго» Лепявко Iрини Миколаївни. Особа 
не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа пе-
ребувала на посадi Голови Наглядової ради з 18.08.2016, члена Наглядо-
вої ради – з 27.07.2016. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в 
статутному капiталi АТ «Миколаївобленерго»- 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Повiдомлення не мiстить об-
грунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «Миколаїво-
бленерго».

02.10.2018 вiд Фонду державного майна України, АТ «Миколаївобл-
енерго» отримано повiдомлення вх. № 16/8420 вiд 02.10.2018 про замiну 
члена Наглядової ради Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго». 
Вiдповiдно до повiдомлення визначено: замiнити Лепявко Iрину Микола-
ївну - представника акцiонера- Держава Україна в особi Фонду держав-
ного майна України у складi Наглядової ради Акцiонерного товариства 
«Миколаївобленерго» на представника акцiонера - Держава Україна в 
особi Фонду державного майна України у складi Наглядової ради 
Акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» Попова Дмитра 
Сергiйовича - заступника директора Департаменту Управлiння держав-
ними пiдприємствами та копоративними правами держави- начальника 
Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна 
України. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 
Строк на який призначено: до обрання нового складу Наглядової ради 
Товариства. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному 
капiталi АТ «Миколаївобленерго» - 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж роботи про-
тягом останнiх п’яти рокiв: 2017 - по сьогоднiшнiй час заступник директо-
ра Департаменту – начальник Управлiння корпоративних прав держави 
Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоратив-
ними правами держави Фонду державного майна України; 2016 – 2017 
головний спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств Управлiння корпора-
тивних прав держави Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державно-
го майна України; 2015 – 2016 юрисконсульт ТОВ «Сiтiбудсервiс»; 2014– 
2015 старший юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»; 2012 – 
2014 юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент». Повiдомлення 
не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб 
АТ «Миколаївобленерго».

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

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

2. Найменування посади О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
03.10.2018

(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Вінницька кондитерська фабрика»

2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00382013

3. Місцезнаходження 21001, Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Гліба Успенського, 8.

4.Міжміський код, телефон та 
факс 

(0432) 62-40-02, 27-43-10.

5. Електронна поштова 
адреса 

denys.olshanetskyi@roshen.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://vcf.roshen.com/ 

7. Дата виникнення події 2 жовтня 2018 р.
8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб Емітента

2. Текст повідомлення: 
2.1.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Він-

ницька кондитерська фабрика» 2 жовтня 2018 р. прийнято рішення 
про ОБРАННЯ:

Директор Приватного акціонерного товариства «Вінницька кондитер-
ська фабрика» Гуськов Сергій Олександрович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), обраний на строк 1 (один) рік. Підстава тако-
го рішення: необхідність переобрання особи на посаду Директора, у зв’язку 
з закінченням терміну повноважень та необхідністю подовження терміну 
повноважень. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про переобрання Ди-
ректором Товариства Гуськова Сергія Олександровича на новий термін 
повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) 
років: головний інженер СП «Індустрія – Сервіс», інженер проектів Компанії 
«Бек енд Поллитцер Україна», керівник проектів Компанії «Данон Україна»; 
Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», 
Директор ПрАТ «ВКФ». Особа акціями Товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор ПрАТ «ВКФ» __________ Гуськов С. О. Дата 03.10.2018 рік
     /

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВIННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БАНК АВАНГАРД» 2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 38690683 3. Місцезнаходження 04116 м. Київ вул. Шолуденка, б. 3 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 222-01-01 5. Електронна поштова 
адреса info@avgd.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  https://avgd.ua/
pro-bank/informatsiya-pro-emitenta 7. Вид особливої інформації Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
- Рішенням Наглядової ради (Протокол № 29 від 02.10.2018 р.) звільне-

но Головного бухгалтера Чечоткіну Вікторію Сергіївну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано) з 05.10.2018р. Перебувала на посаді з 2013 
року. Часткою в статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
звільненої особи, призначено виконуючого обов’язки Головного бухгалтера 
Труш Олену Миколаївну з 08.10.2018 р. 

- Рішенням Наглядової ради (Протокол № 29 від 02.10.2018 р.) звільнено 
Члена Правління Чечоткіну Вікторію Сергіївну (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) з 05.10.2018р. Перебувала на посаді з 2013 року. Часткою в 
статутному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи, призначе-
но Членом Правління Труш Олену Миколаївну з 08.10.2018 р. 

- Рішенням Наглядової ради (Протокол № 29 від 02.10.2018 р.) призначено 
виконуючого обов’язки Головного бухгалтера Труш Олену Миколаївну (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) на строк з 08.10.2018р. до пого-
дження Національним банком України, а після погодження Національним бан-
ком України вступає на посаду Головного бухгалтера. Часткою в статутному 
капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 17.04.2012р. по 02.05.2018р. - Заступник головного бухгалте-
ра, начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності АТ «Сбербанк». 
З 01.10.2018 - Радник Голови Правління АТ «БАНК АВАНГАРД»

- Рішенням Наглядової ради (Протокол № 29 від 02.10.2018 р.) призначено 
Членом Правління Труш Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) на строк з 08.10.2018р відповідно до статуту. Часткою в статут-
ному капіталі Банку посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з 17.04.2012р. по 02.05.2018р. - Заступник головного бух-
галтера, начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності АТ «Сбер-
банк». З 01.10.2018 - Радник Голови Правління АТ «БАНК АВАНГАРД»

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

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

Голова Правління С.А. Корчинська
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

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

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

ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА 
«ГЛОРIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307632
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Смольна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 257-21-22, (044) 257-21-22
5. Електронна поштова адреса: law@karbon.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 02.10.2018 р. 
(Протокол від 02.10.2018 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинен-
ня Товариством значного правочину, а саме: укладання договору іпотеки з 

Акціонерним товариством «ПроКредит Банк», надавши в іпотеку нерухоме 
майно - нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 11 876, 1 кв.м., що 
знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Смольна, 9. Предмет правочину: до-
говір іпотеки.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 89 608 560 грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 7 843 тис. грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  
1 142,529 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 134 435 штук, кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 134 330 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 134 330 штук, «проти» -  
0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, 
що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

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

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

2. Директор   Зінченко А.Д.  03.10.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів 

АТ «ТАСКОМБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнахо-

дження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК». 

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться «16» жовтня 2018 
року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, 
конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у 
позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщен-
ні АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона 
Петлюри, 30, конференц - зал, «16» жовтня 2018 року з 08-45 год. до 
09-15 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 
«16» жовтня 2018 року о 09-30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «09» жовтня 
2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та 
затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 

2. Про затвердження передавального акту.
3. Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «ВіЕс Банк» (як 

Банку, що приєднується), в акції АТ «ТАСКОМБАНК» (як Банку – право-
наступника).

4. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому 
надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення 
(обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

5. Про внесення змін до персонального складу комісії з реорганізації 
(комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк».

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі пас-
порт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згід-
но чинного законодавства України.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Ра-
дою АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі Закону України від 23 березня 2017 
року №1985-VIII «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації 
банків» (із змінами і доповненнями) та дозволу Національного банку 
України на реорганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до  
АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою, наданого відповідно до 
розпорядження Національного банку України від 10.07.2018 року №395-ро.

Матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються.
Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.tascombank.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються 
для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів: з дати 
розміщення повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за 
адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц 
- зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, 
контактна особа: директор Департаменту операцій на фондовому ринку 
Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс 
(44) 393-25-80, у день проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 
держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ТАС-
КОМБАНК» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками ін-
ших акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціоне-
ра - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представни-
ком акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена осо-
ба органу, що здійснює управління державним чи комунальним май-
ном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них 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 доку-
ментами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загаль-
них 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 ви-
дати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах де-
кільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК».

До відома акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ! 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "МИРГОРОДСЬКИЙ 
ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00382651
3. Місцезнаходження 37600 м. Миргород вул. Мiнзаводська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

Тел. (05355) 4-36-74 Факс (05355) 4-38-91

5. Електронна поштова адреса a.siryak@ids-borjomi.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.mzmv.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
1) Дата отримання iнформацiї: 02.10.2018 року емiтентом отримано вiд 

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiйне повiдомлення про 
завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем 
простих акцiй Приватного акцiонерного товариства «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (код ISIN UA4000093611) акцiонерами на вимогу особи, 
яка є власником домiнуючого контрольного пакету акцiй, вiдповiдно до  
ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства»;

2) Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юри-
дичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, 
розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значен-
ню пакета акцiй: INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED;

3) Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення 
мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи 
(для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: НЕ 281187;

4) Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередко-
вано) вона вiдбувалась: набуття, прямо;

5) Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до набуття 99,5609% (2036164 шт.), 
пiсля набуття 100,00% (2045145 шт.);

6) Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найме-
нування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо 
вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (осо-
би, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдсутнi;

7) Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за 
наявностi): 24.09.2018 року.

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 Кряжев Костянтин Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.03
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЖЕЖЕЛIВСЬКИЙ КАР'ЄР». Код за ЄДРПОУ 
00292379. Місцезнаходження 22116, с.Жежелiв, Козятинського р-ну, 
Вiнницької обл., Кар'єрна 1В. Міжміський код, телефон та факс 04342 35-1-
48 04342 35-1-48. Електронна поштова адреса zezeliv.karer@mineral.eu. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації 00292379.smida.gov.ua. Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради № 01/10-1 вiд 01.10.2018 р. подовже-

но повноваження на новий термiн з 03.10.2018 р. по 03.10.2019 р.: Гене-
ральний директор Смiрнов Александр. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
посадова особа в статутному капiталi емiтента – 0 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада: 
Член Наглядової ради ПАТ «Жежелiвський кар'єр», регiональний дирек-
тор ООО «Каменоломи ЧР». Згода на оприлюднення паспортних даних 
не надана.

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

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

2. Найменування посади: Генеральний директор Cмiрнов Александр 
02.10.2018р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ВЕРНУМ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 36301800
3. Місцезнаходження 02094 м. Київ пр-т Гагарiна Юрiя, 

будинок 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс 0442911178 0442911178
5. Електронна поштова адреса info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.vernumbank.com

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 02.10.2018 року № 32 

прийнято рiшення обрати з 03.10.2018 року членом Спостережної ради 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Цеденсоном Цогтсайхан. Цеденсоном Цогтсайхан 
не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав Цеденсоном 
Цогтсайхан протягом останнiх п’яти рокiв: Засновник та директор deToos 
Ukraine. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Особу обрано на строк до припинення повноважень.Цеденсоном  
Цогтсайхан визнан незалежним членом Спостережної ради. 

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 Панченко Є.А.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.02
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 

"Укргазвидобування"
2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 м.Київ вул.Кудрявська, 26/28
4. Міжміський код, телефон та
факс

044 4612951 4612951

5. Електронна поштова 
адреса

olena.kupetska@ugv.com.ua

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

www.ugv.com.ua

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

II. Текст повідомлення
28.09.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Нацiональною 

акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонером-
власником 8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% статутно-
го капiталу Товариства, було прийнято рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину, а саме укладення з Нацiональною акцiонерною 
компанiєю «Нафтогаз України» додаткової угоди до договору купiвлi-
продажу природного газу сумарним обсягом до 7 546 214,772 тис.куб.м та 
розрахунковою вартiстю до 43 909 914,515 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 
43909914,515 тис. грн.

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 
146836446 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства становить 29,9 %.

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 Романюк Олександр Миколайович
В.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.10.01

(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІї "ВІННИЦЯГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров. Костя Широцького, 

24
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0432278092 0432278092

5. Електронна поштова 
адреса

office@vngas.com.ua

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

vn.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Протоколом № 03/10-2018 засідання Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯ-

ГАЗ» від 03 жовтня 2018 року припинено повноваження члена Правління 
Товариства Блаха Миколи Леонідовича - директора комерційного Товари-
ства та припинено дію укладеного з ним Контракту за угодою сторін.Член 
Правління Товариства з 14 червня 2018 р по 08.10.2018 р. Протягом 
останніх 5 років працював начальником відділу інспектування. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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 Кривак О.А.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.03
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД ЕЛОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460 Слобожанське Балаклiйське 

шосе,будинок 58
4. Міжміський код, телефон та факс +380574753056 +380574753056
5. Електронна поштова адреса zavod@elox.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://elox.com.ua

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

II. Текст повідомлення 
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Тургенєва Володимира Воло-

димировича припинено згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд  
03 жовтня 2018 року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.
Часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Останнi п'ять рокiв особа обiймала посаду заступника генерального ди-
ректора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Повноваження припинено в зв'язку з 
рiшенням акцiонера. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
27.04.2015 року. Пiсля припинення повноважень , на посаду Голови 
ревiзiйної комiсiї обрано з 03 жовтня 2018 року Тургенєва В.В.

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї Рябоконя Сергiя Вiталiйовича 
припинено згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 
року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статут-
ному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п'ять 
рокiв особа обiймала посаду директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД 
ЕЛОКС». Повноваження припинено в зв'язку з рiшенням акцiонера. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2015 року. Пiсля при-
пинення повноважень , на посаду члена ревiзiйної комiсiї обрано з 03 жов-
тня 2018 року Рябокiнь С.В.

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї Данiльчук Тетяни Вiкторiвни 
припинено згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 
року. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статут-
ному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi п'ять 
рокiв особа обiймала посаду бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Повно-
важення припинено в зв'язку з рiшенням акцiонера. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 29.03.2017 року. Пiсля припинення повно-
важень , на посаду члена ревiзiйної комiсiї обрано з 03 жовтня 2018 року 
Середу А.Г.

Голова ревiзiйної комiсiї Тургенєв Володимир Володимирович обраний 
згiдно Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на 
розкриття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та 
акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п'ять рокiв особа обiймала 
посаду заступника генерального директора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». 
Строк, на який обрано посадову особу - до 30 березня 2020 року.

Член ревiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiй Вiталiйович обраний згiдно 
Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на роз-
криття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та 
акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.Останнi п'ять рокiв особа обiймала 
посаду директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який 
обрано посадову особу - до 30 березня 2020 року.

Член ревiзiйної комiсiї Середа Антон Григорович обраний згiдно 
Рiшення № 8/18 одного акцiонера вiд 03 жовтня 2018 року. Згоди на роз-
криття паспортних данних не надано.Часткою у статутному капiталi та 
акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.Останнi п'ять рокiв особа обiймала 
посаду головний конструктор ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який об-
рано посадову особу - до 30 березня 2020 року.

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 Юр'єв Владислав Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.03
(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I 
ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
IНСТИТУТ АТОМНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСО-
БУДУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00220477
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми 2-га Залiзнична,2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 25-13-71 (0542)78-69-02

5. Електронна поштова адреса litvinenko@vniiaen.sumy.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

vniiaen.sumy.ua

7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення

У зв’язку iз отриманням 01.10.2018 року письмового повiдомлення вiд 
акцiонера - Держава Україна в особi Фонду Державного майна України, 
якому належить 50,000002 % акцiй АТ «ВНДIАЕН» (надалi –Товариство), 
про замiну свого представника у складi Наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» 
вiдповiдно до наказу ФДМУ № 1248 вiд 27.09.2018, а саме Лепявко Iрини 
Миколаївни на Погорiлко Надiю Миколаївну, повноваження Лепявко Iрини 
Миколаївни як члена Наглядової ради АТ ВНДIАЕН» припиняються з 
01.10.2018 року, а Погорiлко Надiя Миколаївна набуває повноважень чле-
на Наглядової ради АТ ВНДIАЕН» з 01.10.2018 року. Лепявко Iрина Мико-
лаївна на посадi члена Наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» перебувала з 
11.04.2017, на посадi голови наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» з 14.06 2017. 
Строк на який Погорiлко Надiя Миколаївна набула повноважень члена 
Наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» не визначено. Протягом останнiх 5 рокiв 
до набуття повноважень члена Наглядової Ради АТ «ВНДIАЕН» Погорiлко 
Надiя Миколаївна займала посади заступника директора департаменту 
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами 
держави ФДМУ, заступника директора юридичного департаменту - на-
чальника вiддiлу претензiйно-позовної роботи ФДМУ , Заступника дирек-
тора юридичного департаменту ФДМУ, заступника начальника Управлiння 
правового забезпечення ФДМУ, заступника начальника юридичного 
управлiння ФДМУ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини Погорiлко Надiя Миколаївна не має. Посадова особа не надала зго-
ду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства Погорiлко Надiя Миколаївна не володiє.

У зв’язку iз отриманням 01.10.2018 року письмового повiдомлення вiд 
акцiонера - Держава Україна в особi Фонду Державного майна України, якому 
належить 50,000002 % акцiй АТ «ВНДIАЕН» (надалi –Товариство), про замiну 
свого представника у складi Наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» вiдповiдно до 
наказу ФДМУ № 1248 вiд 27.09.2018, а саме Лепявко Iрини Миколаївни на 
Погорiлко Надiю Миколаївну, повноваження Лепявко Iрини Миколаївни як 
члена Наглядової ради АТ ВНДIАЕН» припиняються з 01.10.2018 року, а 
Погорiлко Надiя Миколаївна набуває повноважень члена Наглядової ради 
АТ ВНДIАЕН» з 01.10.2018 року.Лепявко Iрина Миколаївна на посадi члена 
Наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» перебувала з 11.04.2017, на посадi голови 
наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» з 14.06 2017. Строк на який Погорiлко Надiя 
Миколаївна набула повноважень члена Наглядової ради АТ «ВНДIАЕН» не 
визначено. Протягом останнiх 5 рокiв до набуття повноважень члена Нагля-
дової Ради АТ «ВНДIАЕН» Погорiлко Надiя Миколаївна займала посади за-
ступника директора департаменту управлiння державними пiдприємствами 
та корпоративними правами держави ФДМУ, заступника директора юридич-
ного департаменту - начальника вiддiлу претензiйно-позовної роботи ФДМУ , 
Заступника директора юридичного департаменту ФДМУ, заступника началь-
ника Управлiння правового забезпечення ФДМУ, заступника начальника 
юридичного управлiння ФДМУ. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини Погорiлко Надiя Миколаївна не має. Посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi 
Товариства Погорiлко Надiя Миколаївна не володiє.

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 Денисенко Роман Вiкторович
Завiдуючий юридичним бюро 
(довiренiсть № 281 вiд 04.05.2018)

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2018.10.03
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВТБ БАНК"

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

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

044 4986446 486-04-90

5. Електронна поштова 
адреса

info@vtb.com.ua

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

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

7. Вид особливої інформації Про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «ВТБ БАНК» 01.10.2018 (протокол №26) прийнято 

рiшення про продовження повноважень посадової особи на термiн до 
31.12.2019р. Рiшення про продовження повноважень на новий строк 
прийнято у зв'язку iз закiнченням термiну дiї контракту, який укладено з 
посадовою особою. Голова Правлiння Вайсман Костянтин Михайлович не 
володiє акцiями банку. У посадової особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв посадова 
особа обiймала посаду Голови Правлiння АТ «ВТБ БАНК».

Наглядовою радою АТ «ВТБ БАНК» 01.10.2018 (протокол №26) прийнято 
рiшення про продовження повноважень посадової особи на термiн до 
31.12.2019р. Рiшення про продовження повноважень на новий строк 
прийнято у зв'язку iз закiнченням термiну дiї контракту, який укладено з 
посадовою особою. Член Правлiння, Директор Фiнансового департаменту 
Грищенко Андрiй Iванович володiє акцiями банку в кiлькостi 420590шт. на 
загальну номiнальну вартiсть 4205,90грн., що становить 0,000011% 
статутного капiталу банку. У посадової особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв посадова 

особа обiймала посади: Начальник Управлiння контролю операцiйних та 
ринкових ризикiв Департаменту контролю банкiвських ризикiв; заступник 
начальника Управлiння контролю операцiйних та ринкових ризикiв 
Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ БАНК».

Наглядовою радою АТ «ВТБ БАНК» 01.10.2018 (протокол №26) прийнято 
рiшення про продовження повноважень посадової особи на термiн до 
31.12.2019р. Рiшення про продовження повноважень на новий строк прийнято 
у зв'язку iз закiнченням термiну дiї контракту, який укладено з посадовою 
особою. Член Правлiння, Директор Департаменту по роботi з проблемними 
активами Громов Сергiй Володимирович не володiє акцiями банку. У посадової 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: Директор 
Департаменту по роботi з проблемними активами ПАТ «ВТБ БАНК» (11.03.16 
- т.ч); Директор з управлiння проблемними активами ПАТ «ВТБ БАНК» 
(03.08.15 - 10.03.16); Директор з управлiння проблемними активами  
ПАТ «ВТБ БАНК» (за сумiсництвом) (09.12.14 - 31.07.15); Перший заступник 
генерального директора - фiнансовий директор ТОВ «Веста Кар Батери» 
(11.06.14 - 26.01.15); Генеральний директор Державний концерн 
«Укроборонпром» (02.07.12 - 07.03.14).

Наглядовою радою АТ «ВТБ БАНК» 01.10.2018 (протокол №26) прийнято 
рiшення про продовження повноважень посадової особи на термiн до 
31.12.2019р. Рiшення про продовження повноважень на новий строк 
прийнято у зв'язку iз закiнченням термiну дiї контракту, який укладено з 
посадовою особою. Член Правлiння, Начальник Вiддiлу фiнансового 
монiторингу Голяк Свiтлана Євгенiвна не володiє акцiями банку. У посадової 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: Начальник 
Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння ПАТ «БАНК 
«ЮНIСОН»; ПАТ «Айбокс Банк», вiдповiдальний працiвник за здiйснення 
фiнансового монiторингу, член Правлiння; Начальник Вiддiлу фiнансового 
монiторингу ПАТ «ВТБ БАНК».

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 Вайсман К.М.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.02
(дата)

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

емітента 
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03482749

Місцезнаходження емітента 65039 м. Одеса провулок 
2-ий Артилерiйський, буд. 6

Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482) 305 - 714 (048) 784 - 74 - 13

Електронна поштова адреса 
емітента 

NLitovchenko@onpk.com.ua

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

www.onp.com.ua

Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Головного бухгалтера Круковського Iвана Олександровича (паспорт: не 

надано згоди на розкриття даних) затверджено в посадi/призначено з 
03.10.2018 р. (дата вчинення дiї 02.10.2018). Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу - без строку. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - Радник з економiчних питань. Рiшення прийнято Правлiнням.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Рибка Олександр Володимирович
           М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОТЕЛЕКОМ» (на-

далі — Товариство), Ідентифікаційний код 24422088, місцезнаходження 
якого: Україна, 49059, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Буді-
вельників, 34, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів 
Товариства (надалі — позачергові Загальні збори) за рішенням від «21» ве-
ресня 2018 року Ліквідаційної комісії Товариства, які відбудуться «18» жовт-
ня 2018 року об 11-00 за адресою: Україна, 49059, Дніпропетровська об-
ласть, місто Дніпро, вулиця Будівельників, 34, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійсню-
ватися «18» жовтня 2018 року з 10-30 до 10-45 годин за місцем проведення 
позачергових Загальних зборів. Перелік акціонерів які мають право на 
участь у позачергових Загальних зборах Товариства, буде складено на  
24 годину «13» жовтня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту питань порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.

3.Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про поновлення діяльності Товариства та припи-

нення ліквідаційної процедури.
4. Про зміну директора Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://deu.
emitinfo.com

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

• акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
• представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (паспорт) 

та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах, оформлену згідно 
законодавства України; для керівників юридичних осіб — документ, що посвід-
чує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки 
зі статуту акціонера — юридичної особи, у якій визначені повноваження керів-
ника або нотаріальна копія статуту акціонера — юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з яки-

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОТЕЛЕКОМ»
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ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних 
зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місце-
знаходженням Товариства: Україна, 49059, Дніпропетровська область, місто 
Дніпро, вулиця Будівельників, 34 до дати проведення позачергових Загаль-
них зборів в робочі дні: понеділок — п’ятниця з 9-00 по 18-00 годину; та в день 
проведення позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення: Україна, 
49059, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Будівельників, 34. По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — голова комісії з припинення – Звєрєв М.С.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного:

З питання 1:
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Това-

риства у складі:
- Томілов Данііл Володимирович – голова лічильної комісії;
- Лощенко Андрій Олександрович – член лічильної комісії;
- Пілюк Яна Едуардіївна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії після виконання по-

кладених на них обов’язків в повному обсязі.
З питання 2:
1. Обрання голови позачергових Загальних зборів Товариства.
- Головою голови позачергових Загальних зборів Товариства призначити 

Гаращюк І.В. 
2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.

- Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства призначити 
Рахманова В.С.

З питання 3:
1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних 

зборів Товариства:
З питань, винесених на розгляд позачергових Загальних зборів та вклю-

чених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові збо-
рів виносити на розгляд позачергових Загальних зборів питання порядку 
денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку 
денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питан-
ня, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, 
потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного 
провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасни-
ками зборів про реєстрацію. Після вичерпання порядку денного та оголо-
шення результатів голосування з кожного питання порядку денного загаль-
них зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

З питання 4:
1. Поновити діяльність Товариства 
2. Припинити ліквідаційну процедуру Товариства та повноважень лікві-

даційної комісії.
З питання 5:
1. Припинити повноваження Ліквідаційної комісії. 
2. Призначення директора Товариства.
- Призначити директором Товариства – Усенко Олега Ігоровича.

Голова Ліквідаційної комісії Товариства

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 5
2. АТ БАНК АВАНГАРД 10
3. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» 7
4. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 12
5. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ГЛОРІЯ» 10
6. ПРАТ ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 10
7. ПАТ ВІТ 5
8. АТ ВТБ БАНК 14
9. ПРАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 9

10. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 8
11. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 14
12. ПРАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 12
13. ПРАТ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЯ 8
14. ПРАТ ЗАВОД ЕЛОКС 13
15. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 9
16. АО КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 7
17. АО МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 9
18. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 11
19. АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ
13

20. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 14
21. ВАТ ОРІАНА 4
22. ПАТ ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ 4
23. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 12
24. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» 8
25. ПАТ ТАСКОМБАНК 11
26. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 6
27. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 7
28. АТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 12
29. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА 7
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18190
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
03.10.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


