
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, 
на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467 та на 
підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі
нами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та 
громадських формувань у формі Витягу від 26.12.2018 
року №1004810734 про внесення 30.11.2018 запису про 
припинення юридичної особи, Державна реєстрація 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом; 30.11.2018 14801170036002069, та інфор
мації, наданої ТОВ «Інвестиційна компанія «Заграва» 
від 06.12.2018 року №102 (вх. від 11.12.2018 року 
№39426), скасовано реєстрацію випуску акцій пат «ав-
трамат» (код за ЄДРПОУ: 00236027). Свідоцтво про ре
єстрацію випуску акцій ПАТ «Автрамат» від 27.01.2006 
року №35/1/06, видане 29.06.2011 року Державною ко

місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова
но – розпорядження № 333-др-С-а від 27 грудня 
2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту реєстрації емісій цінних па
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер
дженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та допо
вненнями), та відповідно до документів отриманих від 
ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Панаса Мирного, буд. 9, 
прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 32248073, на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії Aа 
тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 2014 року 
№198/2/2014, видане 01 квітня 2015 року Національ
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану
льовано – розпорядження № 188-др-С-о від 27 груд-
ня 2018 року.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№249 (3002) 28.12.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

2

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №249, 28 грудня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту реєстрації емісій цінних па
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер
дженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та допо
вненнями), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Панаса Мирного, буд. 9, 
прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 32248073, на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії AK 
тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 2014 року 
№208/2/2014, видане 06 липня 2015 року Національ
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану
льовано – розпорядження № 190-др-С-о від 27 груд-
ня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту реєстрації емісій цінних па
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 

№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер
дженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та допо
вненнями), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Панаса Мирного, буд. 9, 
прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 32248073, на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії AU 
тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 2014 року 
№218/2/2014, видане 15 лютого 2016 року Національ
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану
льовано – розпорядження № 189-др-С-о від 27 груд-
ня 2018 року.

27.12.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

містю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональ

на, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5031041, (044) 5026466
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову

ється емітентом для розкриття інформації: http://konti.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийнят
тя рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право
чинів

ІІ. текст повідомлення 
26.12.2018 р. за результатами проведення загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол № 53 вiд 26.12.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє на
дання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Това
риством у період з 26.12.2018 р. по 26.12.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв 
та їх характеру: правочини, направлені на внесення змін і доповнень до 
існуючих кредитних угод (договорів), укладених Товариством, щодо: зміни 
відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, 
графіку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення 
будьяких інших змін до зазначених угод (договорів) з визначенням інших 
умов на власний розсуд Генеральним директором Товариства або викону
ючим його обов'язки або Фінансовим директором Товариства, сукупна 
вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 8800000 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт
ності  2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості право
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності  361,34%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  5404991, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв  4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення  4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення  0 (0%), кiлькiсть голосую
чих акцiй, що утримались вiд голосування  0 (0%). Таким чином, рiшення 
було прийнято одностайно.

26.12.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 53 вiд 
26.12.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчи
нення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період 
з 26.12.2018 р. по 26.12.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх харак
теру: правочини (як нові так і правочини щодо внесення змін/доповнень 
до всіх існуючих на дату цих зборів), пов'язані з наданням Товариством 
забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майно
вих прав, в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільнос
ті таких змін Генеральним директором Товариства або особою викону
ючою його обов'язки або представником Товариства за довіреністю 
самостійно, на власний розсуд,  сукупна вартість таких правочинів не 
повинна перевищувати суму 1400000 тис.грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності  2435400тис.грн. Спів
відношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності  57,49%. За
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй  5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв акцiонерiв  
4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення  4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу
вали «проти» прийняття рiшення  0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що утримались вiд голосування  0 (0%). Таким чином, рiшення було 
прийнято одностайно.

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   Усенін а.Б. 
27.12.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«вироБниЧе оБ’Єднання «КонтІ»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«пІдприЄмСтво ГотелЬноГо оБСлУГовУвання 

«подІлля»
(далі – Товариство або ПрАТ «ПГО «Поділля»), код ЄДРПОУ 23105753, 

місцезнаходження: 24400, Вінницька область, місто Бершадь, 
вулиця Ярослава Мудрого , будинок 14

повідомляє про призначення на 30 січня 2019 року річних Загальних 
зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Підприємство готель
ного обслуговування «Поділля» о 12:00 годині за місцезнаходженням Товари
ства, тобто за адресою: 24400, вінницька область, місто Бершадь, вулиця 
ярослава мудрого, будинок 14, кабінет № 1. Реєстрація акціонерів або їх 
представників, які прибудуть для участі у річних Загальних зборах акціо нерів 
(надалі – Загальні збори) буде проводитися з 11:00 до 11:45 години.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, 
оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме: Довіре
ність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особа
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фон
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загаль
них зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреніс
тю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо До
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи
тання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари
ства «Підприємство готельного обслуговування «Поділля, яким надсилати
муться письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціоне
рів  21 грудня 2018 року.

Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) – 7 016 простих 
іменних акцій. Із них, загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук) – 
6 186 простих іменних акцій.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари
ства «Підприємство готельного обслуговування «Поділля», які мають право 
на участь у Загальних зборах акціонерів  24 січня 2019 року.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, 
передбачені чинним законодавством України, тобто не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції 
щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити 
відповідні Проекти рішень з цих питань. 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів 
акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години години в 
кабінеті № 1, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 24400, Вінницька 
область, місто Бершадь, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 14. 

В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: 24400, Вінницька область, місто Бершадь, вулиця Ярослава Му
дрого, будинок 14, кабінет № 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до позачергових Загальних зборів акціонерів: 
Директор – Чабан Марія Тофилівна. Контактний телефон: (0435) 224038.

Адреса Вебсайту (власної Вебсторінки) Товариства, на якому розміще
на інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту порядку 
денного: http://www.pgopodilla.pat.ua.

проеКт порядКУ денноГо 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів для проведення річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства, а саме: Голови та Секретаря. 

3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціо
нерів Товариства. 

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії річних Загальних збо
рів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 
голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Підприємство готельного обслуговування «Поділля».

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Звіт Контролюючого органу (Ревізора) Товариства за 2018 рік та прий
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 

9. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балан
су) Товариства за 2018 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари
ства за 2018 рік.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік.
12. Затвердження Передавального акту Приватного акціонерного това

риства «Підприємство готельного обслуговування «Поділля».
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Установчих докумен

тів Правонаступника  Товариства з обмеженою відповідальністю «Підпри
ємство готельного обслуговування «Поділля», які будуть затверджуватися 
Установчими зборами Товариства з обмеженою відповідальністю «Підпри
ємство готельного обслуговування «Поділля».
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника

період
очікуємі 

показники 
за Звітний 

2018 рік

 попере-
дній -

2017 рік

Усього активів 707,0 762,4
Основні засоби 690,3 750,3
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси  
Сумарна дебіторська заборгованість  0,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти 16,7 11,7
Нерозподілений прибуток 70,6 66,7
Власний капітал  
Статутний капітал 350,8 350,8
Довгострокові зобов'язання  
Поточні зобов'язання 270,0 321,6
Чистий прибуток (збиток) 4,9 2,6
Середньорічна кількість акцій,шт. 7016 7016
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Установчі збори Засновників (Учасників) Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Підприємство готельного обслуговування «Поділля» від
будуться 30 січня 2019 року по закінченню річних Загальних зборів При
ватного акціонерного товариства «Підприємство готельного обслуговування 
«Поділля» за місцезнаходженням Товариства, а саме:24400, Вінницька об
ласть, місто Бершадь, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 14, кабінет № 1.

Голова наглядової ради прат «пГо «поділля»  охрименко 
олександр миколайович

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«КРIСТАЛIСТ». 2.Код за ЄДРПОУ 00222373. 3.Місцезнаходження 36023, 
Полтавська обл., м.Полтава, вул.Героїв АТО, буд.71А. 4.Міжміський код, 
телефон та факс (0532)516811/516895. 5.Електронна поштова адреса 
kristalist@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви
користовується емітентом для розкриття інформації http://diamond.poltava.
ua/corporate.htm. 7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
Емітент повідомляє, що в зв’язку з закінченням теміну повноважень 

директора рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «КРІСТАЛІСТ» 
від 26.12.2018р. (протокол № 5) припинено повноваження директора 

Дорошенка Віталія Віталійовича, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала, володіє 37,795% в статутному капіталі 
емітента, перебував на посаді директора з 27.12.2017р.; обрано термі-
ном на три роки директора Дорошенка Віталія Віталійовича, посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, володіє 37,795% 
в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала ця особа про
тягом останніх п’яти років директор ТОВ «Арсенал Груп», директор 
ПрАТ «КРІСТАЛІСТ». Посадова особа непогашеної судимості за корис
ливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор  (підпис)   В.В.Дорошенко  26.12.2018р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцIонерне това-
риСтво "ЗапорIж-
транС фор матор"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, 

Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2703900 (061)2703083
5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ztr.com.ua

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

II. текст повідомлення
21.12.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго

ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне
сення змiн до Договору застави майнових прав. Вартiсть правочину: 

257173.27 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
ПрАТ «ЗТР»: 5.54%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 
роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будьякi 
договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або по
слуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. 
Загальна кiлькiсть голосiв  5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у 
засiданнi  4, що проголосували «за» прийняття рiшення  4, «проти»  0.

21.12.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне
сення змiн до Генерального договору про умови надання банкiвських 
гарантiй i акредитивiв. Вартiсть правочину: 965190.59 тис. грн. Вартiсть 
активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк скла
дає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред
метом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 20.81%. Загальна 
кiлькiсть голосiв  5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у засiданнi  4, 
що проголосували «за» прийняття рiшення  4, «проти»  0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

21.12.2018
(дата)

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 «ДНІПРОАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 558133, (0569) 539366
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
21.12.2018 р. Наглядовою радою АТ «ДНІПРОАЗОТ» (Протокол 

№ НС21122018) прийнято рішення про надання згоди Товариству на 
здійснення значного правочину, а саме укладання договору купівлі
продажу електричної енергії з ДП «Енергоринок» на загальну суму (вар
тість) договору, що не перевищує 982 880 750,00 грн. Предмет правочи
ну: ДП «Енергоринок» зобов`язується продавати, а Електропостачальник 

зобов`язується купувати електричну енергію з метою постачання її спо
живачам відповідно до умов Договору. Ринкова вартість майна або по
слуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав
ства   982 880 750,00 грн. Вартість активів за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2017 рік склала 3 931 523 000,00 грн. Співвідно
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт
ності (у відстотках)  25 %. Загальна кількість голосів членів наглядової 
ради  3. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення  3, 
«проти» прийняття рішення  0. Додаткові критерії для віднесення право
чину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом 
АТ «ДНІПРОАЗОТ» не визначені. Адреса сторінки власного вебсайту, на 
якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством протокол 
засідання наглядової ради або загальних зборів акціонерів, де прийма
лося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, 
АТ «ДНІПРОАЗОТ» не наводиться, оскільки товариство є приватним ак
ціонерним товариством.

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  Сідоров С.Л.
24.12.2018

аКцІонерне товариСтво «днІпроаЗот»

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 
"Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 IваноФранкiвськ Ленкавсько

го, будинок 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0342501622 0342501622

5. Електронна поштова адреса Larysa.Oleksyn@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо
вується емітентом для розкриття 
інформації

if.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

II. текст повідомлення
21 грудня 2018 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «IВАНО
ФРАНКIВСЬКГАЗ» (Протокол № 21/122018 вiд 21.12.2018) прийнято 
рiшення про припинення ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «ПIДГIР'ЯГАЗБУД» 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ», iдентифiкацiйний номер 
13656297, мiсцезнаходження : 77600, Україна, IваноФранкiвська область, 
Рожнятiвський район, селище мiського типу Рожнятiв, вулиця Струтинська, 
будинок 34, за рiшенням його засновника (власника), шляом лiквiдацiї 
ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «ПIДГIР'ЯГАЗБУД» вiдповiдно до чинного 
законодавства.

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 Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.12.27
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧанню та ГаЗифIКацIї 
«Iвано-франКIвСЬКГаЗ»
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ 

АЕРОПОРТIВ»
місцезнаходження товариства:
49051, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Виноку

рова, буд. 3
Шановні акціонери!

29 січня 2019 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. дніпро, 
вул. винокурова, буд. 3 у залі засідань пат «ЗЗма», відбудуться за-
гальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ» (надалі ПАТ «ЗЗМА» або Товари
ство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 19 грудня 2018 року з 10.30 год. до 10.55 год. за адресою: Украї
на, м. Дніпро, вул. Винокурова, буд. 3 у залі засідань ПАТ «ЗЗМА».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль
них зборах  станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 23.01.2019 року. 

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас
порт, а представникам акціонерів  паспорт та довіреність на право пред
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера  також документів, що підтверджують по
вноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

проект порядку денного загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прий

няття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль

них зборів Товариства.
3. Обрання головуючого на загальних зборах акціонерного товариства.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерного товариства.
5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово

господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках та затвердження 
заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово
господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках та затвердження 
заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. При
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере
вірки фінансовогосподарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної 
комісії Товариства. 

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2015 році. 
14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. 
15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 
16. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
17. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
18. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів 

Наглядової ради.
22. Затвердження умов цивільноправових договорів або трудових до

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо
вої ради.

23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Правління Товариства.

25. Обрання Виконавчого органу Товариства. 
26. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради в 

період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).
27. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та докумен

тів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені в період з 
24.04.2015  р. до 29.01.2019 р. (включно).

28. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного 

загальних зборів:
1. обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голо
сів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з 
питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних 
із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати 
строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лі
чильну комісію з числа працівників Товариства.
 Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення за
гальних зборів Лічильну комісію у наступному складі:
- Голова Лічильної комісії – Дурнєва Людмила Костянтинівна;
- Секретар Лічильної комісії – Гопайца Вікторія Анатоліївна;
- Член Лічильної комісії – Папенко Марина Олегівна.
2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів товариства.
 Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних збо
рів:
 час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
 час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 3 хвилин.
 час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.
 усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних збо-
рів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Това-
риства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, яким надано пропози-
цію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розгляда-
ються.
 голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Това-
риства для голосування.
 бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком 
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
 обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів Товариства.
 бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні під-
пис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є ак-
ціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). 
акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рі-
шення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумуля-
тивне голосування).
 в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку 
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого пи-
тання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами 
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування 
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропо-
зиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект 
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер пови-
нен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питан-
ня порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів 
рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох
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проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проекта-
ми рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер 
також має право проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ” з усіх запро-
понованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рі-
шення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
 бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
 бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
 допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшіс-
тю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних збо-
рах.
 у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кіль-
кість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймаєть-
ся простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для учас-
ті в загальних зборах.
 загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черго-
вості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох 
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах.
 з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.
3. обрання головуючого на загальних зборах акціонерного товари-
ства.
 Обрати пана Тимченко Вячеслава Миколайовича головуючим на загаль
них зборах акціонерів та надати йому для цього всі відповідні повноважен
ня. 
4. обрання секретаря загальних зборів акціонерного товариства.
 Обрати пана Заліська Володимира Володимировича Секретарем на за
гальних зборах Товариства та надати йому для цього всі відповідні повно
важення.
5. розгляд звітів правління товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках та затвер-
дження заходів за результатами розгляду звіту правління товари-
ства. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління 
товариства.
 Прийняти до відома звіти Правління Товариства про результати фінансово
господарської діяльності в 2014  2017 роках. За наслідками розгляду звітів 
Правління Товариства визнати роботу Правління в 2014  2017 роках задо
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства 
і положенням його установчих документів.
 Діяльність Правління Товариства в 2014  2017 роках схвалити.
6. розгляд звітів наглядової ради товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках 
та затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової 
ради товариства. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради товариства.
 Прийняти до відома звіти Наглядової ради Товариства про результати 
фінансовогосподарської діяльності в 2014  2017 роках. За наслідками 
розгляду звітів Наглядової ради Товариства визнати роботу Наглядової 
ради в 2014  2017 роках задовільною та такою, що відповідає меті та на
прямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 Діяльність Наглядової ради Товариства в 2014  2017 роках схвалити.
7. розгляд висновків ревізійної комісії товариства про результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 
роках. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків 
ревізійної комісії товариства.
 Прийняти до відома висновки Ревізійної комісії Товариства про результа
ти фінансовогосподарської діяльності в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках. За 
наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства визнати робо
ту Ревізійної комісії в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках задовільною та такою, 
що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його 
установчих документів.
 Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках 
схвалити.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
 Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства 
за 2014 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
 Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства 
за 2015 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
 Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства 
за 2016 рік.

11. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
 Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства 
за 2017 рік.
12. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) товариства за підсумками роботи в 2014 році.
 Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство має 
збитки від фінансовогосподарської діяльності в сумі – 7 282 тис.грн.
 Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не затверджувати, у зв’язку з 
його відсутністю.
 Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності То
вариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господар
ської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.
13. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) товариства за підсумками роботи в 2015 році.
 Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має 
збитки від фінансовогосподарської діяльності в сумі – 4 587 тис.грн.
 Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не затверджувати, у зв’язку з 
його відсутністю.
 Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності То
вариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господар
ської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.
14. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) товариства за підсумками роботи в 2016 році.
 Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має 
збитки від фінансовогосподарської діяльності в сумі – 3 798 тис.грн.
 Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з 
його відсутністю.
 Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності То
вариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господар
ської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
15. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) товариства за підсумками роботи в 2017 році.
 Затвердити чистий прибуток у сумі 518 тис.грн., отриманий Товариством 
у 2017 році.
 Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого 
Товариством у 2017 році: 
 частину чистого прибутку у сумі 518 тис.грн. відрахувати на поповне-
ння резервного капіталу Товариства, для формування резервного капі-
талу на рівні 15% від статутного капіталу, у відповідності до вимог за-
конодавства України та Статуту Товариства.
 Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності То
вариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господар
ської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
16. прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
 Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО
ГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ" на ПРИ
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕ
РОПОРТІВ".
17. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Стату-
ту в новій редакції.
 Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та за
твердити зміни до Статуту, пов’язані із:
 зміною типу на найменування Товариства;
 скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія";
 приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у дію-
чому законодавстві України.
 Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в 
редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
29.01.2019 р.
 Доручити Виконавчому органу (Дирекції) Товариства особисто або через 
представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в 
установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту То
вариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Това
риства 29.01.2019 р.
18. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
 Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність ор
ганів управління Товариства:
 Положення про Загальні збори;
 Положення про Наглядову раду;
 Положення про Дирекцію;
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламен
тують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата про
ведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій 
рішенням загальних зборів від 29.01.2019 р.
 З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, 
затвердженій рішенням загальних зборів від 29.01.2019 р., вважати таки
ми, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
 Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису 
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Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в 
редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 29.01.2019 р.
19. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів наглядової ради товариства.
 Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Това
риства.
 Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вва
жати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними збо
рами Товариства.
20. обрання членів наглядової ради товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом ку-
мулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціоне-
рами.
21. обрання Голови наглядової ради товариства з числа обраних 
членів наглядової ради.
* Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється з числа об-
раних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих 
акціонерами.
22. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами на-
глядової ради товариства; встановлення розміру їх винагороди; об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (конт-
рактів) з членами наглядової ради.
 Затвердити умови цивільноправових договорів, що укладатимуться То
вариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
 Уповноважити Виконавчий орган (Генерального Директора) Товариства у 
встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку 
укласти та підписати від Товариства цивільноправові договори з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства.
 Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради 
Товариства за цивільноправовими договорами на безоплатній основі.
23. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів ревізійної комісії товариства.
 Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Това
риства.
 Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вва
жати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними збо
рами Товариства.
24. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів правління товариства.
 Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товари
ства.
 Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати 
припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами 
Товариства.
25. обрання виконавчого органу товариства.
 Обрати Виконавчий орган (Дирекцію) Товариства:

№ ПІБ Посада
1 Горобець Юрій Вікторович Генеральний Директор Товариства
2 Пайос Юлія Віталіївна член Дирекції Товариства
3 Журавель Тетяна Петрівна член Дирекції Товариства

 Повноваження новообраного складу Виконавчого органу (Дирекції) Това
риства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціо
нерів Товариства 29.01.2019 р. рішення про їх обрання, зі строком повно
важень у відповідності до Статуту Товариства.
26. Затвердження (схвалення, погодження) рішень наглядової ради в 
період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).
 Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Наглядовою радою Товари
ства значні правочини в період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).
27. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та доку-
ментів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені в період з 
24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).
 Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були 
здійснені, оформлені та підписані Виконавчим органом (Правлінням) Това
риства в період з 24.04.2015 р. до 29.01.2019 р. (включно).
28. про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної 
господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товари
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з 
дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів переви
щує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінан
сової звітності за 2017 рік, а саме:
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів 
(договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гри-
вень 00 копійок);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами 
своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки),
- вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 
30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків 
по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлен-
ня права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищува-
ти суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 
30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статут-
них капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі 
здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських това-
риств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 
30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
- інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності То-
вариства (в тому числі, але не виключно – договори купівлі-продажу, по-
ставки, підряду, зберігання, надання послуг та інші) – вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 30 000 000,00 грн. (тридцять 
мільйонів гривень 00 копійок).
або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Націо
нальним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют ста
ном на дату укладання Договору (правочину).
 Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються 
у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинен
ня (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвер
дження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 
 Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо 
вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинен
ня яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього до
зволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимага
ється згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів. 
 Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядо
вій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення То
вариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких пра
вочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода 
вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.zavodsma.com.ua 

Інформація про кількість акцій:
Станом на 10.12.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 291 441 (двісті дев’яносто одна тисяча 
чотириста сорок одна) штука простих іменних акцій.

Станом на 10.12.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 211 456 двісті одинадцять 
тисяч чотириста п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслання акціонерам 
даного повідомлення до 28.01.2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
7.30 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 11.15 год. до 11.45 год.) за адресою: 
49051, Україна, м. Дніпро, вул. Винокурова, буд. 3, кімната 212, ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОР
ТІВ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова 
Правління ПАТ «ЗЗМА» Горобець Юрій Вікторович. Контактна особа для озна
йомлення з матеріалами зборів юрисконсульт Пайос Юлія Віталіївна. 

Телефони для довідок: (0562) 367060, 353860.
29.01.2019 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 

акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а та-
кож строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів  також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
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з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства  не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть
ся на посаду члена наглядової ради  незалежного Правління.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними 
питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного 
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав
чого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товари
ства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера  фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно
важена особа юридичної особи, а представником акціонера  держави чи 
територіальної громади  уповноважена особа органу, що здійснює управ
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев
ний строк. Акціонер має право у будьякий момент замінити свого представ
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По

відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек
тронний документообіг.

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

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

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

Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замінити свого пред
ставника 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 свого представника.
основні показники фінансово-господарської діяльності пат «ЗЗма» 

(тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 2826 від 03.12.2013 р. 

НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів»)

найменування 
показника

2017 рік 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік

Усього активів 22465 39405 41468 60671 59015
Основні засоби (за за
лишковою вартістю)

1275 2223 4379 5890 7808

Запаси 17406 20211 18074 17583 24513
Сумарна дебіторська 
заборгованість

2043 15709 17505 35958 25744

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

753 14 320 255 439

Нерозподілений 
при бу ток (непокри
тий збиток)

52968 53486 49933 45518 38247

Власний капітал 46335 46854 43056 38461 31179
Зареєстрований (ста
тутний) капітал

991 991 991 991 991

Довгострокові зобо в'я
зання і забезпечення

39125 35535 49435 63481 66094

Поточні зобов'язання 
і забезпечення

29675 50724 35089 35651 24100

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 
(збиток)

518 3798 4587 7282 8898

Середньорічна 
кількість акцій (шт.)

291441 291441 291441 291441 291441

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

1.77738 13.03180 15.73903 24.98619 30.53105

пат «ЗЗма»

повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
приватне аКцІонерне товариСтво «володимир-волинСЬКа 

«БУдмонтажмеХанІЗацІя»
код ЄДРПОУ 05515074 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: 

Україна, 44700, Волинська область, м. ВолодимирВолинський, вул. Князя 
Олега, буд. 35, повідомляє про проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), що відбудуться 29 січня 
2019 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 44700, волинська область, 
м. володимир-волинський, вул. Князя олега, буд. 35, у кабінеті голови 
правління, що знаходиться на другому поверсі адміністративного при-
міщення. 

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

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Приватного акціонер
ного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація»».

2. Прийняття рішення про припинення діяльності Приватного акціонер

ного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація»», шля
хом його ліквідації.

3. Прийняття рішення про обрання Ліквідаційної комісії Приватного акці
онерного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація»».

4. Прийняття рішення про припинення повноваження та відкликання з 
посади всіх членів Наглядової ради та ревізора Приватного акціонерного 
товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація»».

5. Прийняття рішення про припинення повноваження та відкликання з 
посади Голови і членів правління Приватного акціонерного товариства 
«ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація»».

6. Прийняття рішення про затвердження положення про ліквідаційну ко
місію Приватного акціонерного товариства «ВолодимирВолинська «Буд
монтажмеханізація»». 

7. Прийняття рішення щодо діяльності Ліквідаційної комісії Приватного 
акціонерного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханіза
ція»».

приватне аКцІонерне товариСтво  
«володимир-волинСЬКа «БУдмонтажмеХанІЗацІя»
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8. Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення 
Приватного акціонерного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтаж
механізація», шляхом його ліквідації.

9. Прийняття рішення про затвердження строків та порядку для заявлен
ня кредиторами вимог до Приватного акціонерного товариства «Володимир
Волинська «Будмонтажмеханізація».

10. Прийняття Рішення про долю майна, яке знаходиться на балансі 
Приватного акціонерного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтаж
механізація», та належить Фонду державного майна України.

11. Прийняття рішення про скликання Загальних зборів Приватного акці
онерного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація» Лік
відаційною комісією після завершення розрахунків з кредиторами для роз
гляду та затвердження ліквідаційного балансу, забезпечення подання його 
державним органам відповідно до чинного законодавства України.

12. Прийняття рішення про доручення Ліквідаційній комісії Приватного 
акціонерного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація», 
протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу, 
надати до відповідних органів Національної комісії з цінних паперів та фон
дового ринку пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій То
вариства у відповідності до ч.4 розділу ІІ Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій.

13. Прийняття рішення про затвердження порядку розподілу між акціо
нерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

14. Прийняття рішення про подання за підсумками здійснення всіх про
цедур щодо ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії до відповідних дер
жавних органів, з метою внесення до Єдиного державного реєстру запису 
про проведення державної реєстрації припинення Приватного акціонерного 
товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація», в результаті 
його ліквідації, пакет документів, передбачений Законом України «Про дер
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб  підприємців».

15. Прийняття рішення про припинення діяльності Дочірнього підприєм
ства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація4» Приватного акціо
нерного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація» (код 
ЄДРПОУ 36704877, місцезнаходження: Україна, 44700, Волинська область, 
м. ВолодимирВолинський, вул. Князя Олега, буд. 35) , шляхом його ліквіда
ції. Призначення відповідального за ліквідацію Дочірнього підприємства. 

16. Прийняття рішення про подання за підсумками здійснення всіх про
цедур щодо ліквідації Дочірнього підприємства, Ліквідатору до відповідних 
державних органів, з метою внесення до Єдиного державного реєстру за
пису про проведення державної реєстрації припинення Дочірнього підпри
ємства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація4» Приватного ак
ціонерного товариства «ВолодимирВолинська «Будмонтажмеханізація», в 
результаті його ліквідації, пакет документів, передбачений Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 
24 година 23 січня 2019 року. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з поряд
ком денним Зборів за місцезнаходженням Товариства. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – головний бухгалтер Товариства.

Адреса вебсайту Товариства на якому розміщено інформацію про Збо
ри та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денно
го: http://bmm.prat.ua/.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників проводитиметься 
29 січня 2019 року з 9:00 год. до 9:45 год. При собі акціонер повинен мати 
документ, який посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати до
кумент, який посвідчує їх повноваження, та документ, який посвідчує особу.

Довідки за телефоном: (03342) 23569.
Голова правління прат «володимир-волинська «Будмонтажмеха-

нізація» юзвенко дмитро олександрович

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Залiзничнi 
шляхи"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22523595

3. Місцезнаходження 36011, м. Полтава,  
вул. Шевченка, буд.3

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0532) 500203 (0532) 500203

5. Електронна поштова адреса info@zsh.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.zsh.com.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу III або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 
розділу III цього Положення

Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
дата вчинення дії Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 
припинено 

повноваження)

посада прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента  
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.12.2018 призначено Головний бухгалтер Шмиголь Юлiя 

Валерiївна
д/н 0

Зміст інформації:
У зв’язку iз закiнченням термiну контракту Головного бухгалтера Шмиголь Юлiї Валерiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), згiдно 
наказу Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи» № 173 вiд 27 грудня 2018 року продовжено 
строк дiї контракту, який був заключений з 14.09.2018 року по 31.12.2018 року. Строк дiї контраку подовжено по 31 грудня 2023 року. Шмиголь Ю.В. не 
володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою для прийняття такого рiшення є закiнчення 
термiну контракту. Останнi п’ять рокiв Шмиголь Ю.В. обiймала посади: Головний бухгалтер Полтавської дирекцiї ПрАТ «Євпропейский страховий 
альянс», головний спецiалiст ПрАТ «Європейський страховий альянс», головний бухгалтер ПрАТ «СК «Залiзничнi шляхи».

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 Л.А.Буркова 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.12.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
«СтраХова КомпанIя «ЗалIЗниЧнI ШляХи»

прат «Старт» 
повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента). Ідентифікаційний код 
юридичної особи 14309818.

1. Місцезнаходження: 03124, Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8
2. Міжміський код, телефон та факс: 0444080011,4086577
3. Електронна поштова адреса: start_5@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен
том для розкриття інформації: http://emitent.tetrastudio.com.ua/start

текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення 

про припинення повноважень Члена Ревiзвiйної комiсiї Дмитренко Мари
ни Борисiвни прийнято 14.12.2018 року за власним бажанням згiдно ст. 57 
ЗУ «Про акцiонернi товариства». Паспортнi вiдомостi: АЕ № 624797 ви
даний 08.05.1997 року. Павлоградським МВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 

Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала на 
посадi: з 25.03.2017 року.
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«УКрелеКтроапарат»

1.2.Організаційноправова форма емітента: публічне акціонерне това
риство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорновола, 

буд.120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0382)788494, 

(0382)746736
1.6.Електронна поштова адреса емітента: urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на

дання згоди на вчинення значних правочинів.
2. текст повідомлення 

Наглядова Рада ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протокол № 4 вiд 26 груд
ня 2018 р. надала згоду на вчинення значного правочину мiж ПАТ «УКР
ЕЛЕКТРОАПАРАТ» та «Stalprodukt S.A.» (м. Бохня, Польща).

Предметом договору є поставка на пiдприємство електротехнiчної сталi 
на загальну суму 2 000 000,00 (два мiльйони)$ за договором 
№ PL/850008147/19/0112 вiд 26.12.2018 року мiж ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПА

РАТ» та «Stalprodukt S.A.» (м. Бохня, Польща) з термiном дiї з 01.01.2019 р 
до 31.12.2019р.

По курсу НБУ на 26.12.2018 року (27.433934) сума договору складає 
54867,868 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 297836 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi поставки на пiдприємство 
електротехнiчної сталi, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає у 
вiдсотках 18.42%.

Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради присутня на засiданнi На
глядової ради вiд 26.12.2018р.  4 особи, що складає 100% вiд загальної 
кiлькостi членiв Наглядової ради. Засiдання є правоможним. 

Проголосували за рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину  «За»  4 (чотири) голоси членiв Наглядової ради Товариства, 
що становить 100 (сто)% вiд кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi 
брали участь у засiданнi. «Проти»  немає.

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

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

Голова комісії з припинення
(реорганізації) 
пат «УКрелеКтроапарат»  Косковецька Є.С.
    М.П.   27.12.2018р.

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 товари-
Ство «оБ’Єднана 
ГIрниЧо-ХIмIЧна 
КомпанIя»

2. Код за ЄДРПОУ 36716128
3. Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Сурiкова, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2371249 (044)2371249
5. Електронна поштова адреса i.panchuk@umcc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації

http://umcc.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно
го товариства

II. текст повідомлення
№ 
з/п

Дата вчи
нення дії

Повне найменування акціо
нерного товариства до зміни

Повне найменування акціонер
ного товариства після зміни

1 2 3 4
1 27.12.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА 
ГIРНИЧОХIМIЧНА 

КОМПАНIЯ"

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО "ОБ'ЄДНАНА 
ГIРНИЧОХIМIЧНА 

КОМПАНIЯ"

Зміст інформації:
Наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 
22.12.2018 року №1955 «Про деякi питання АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «ОБ’ЄДНАНА ГIРНИЧОХIМIЧНА КОМПАНIЯ» як єдиним акцiонером, 
прийнято рiшення про змiну типу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА
РИСТВА «ОБ’ЄДНАНА ГIРНИЧОХIМIЧНА КОМПАНIЯ» з публiчного на 
приватне та перейменування його в АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБ’ЄДНАНА ГIРНИЧОХIМIЧНА КОМПАНIЯ», шляхом затвердження 
Статуту в новiй редакцiї
Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв Товариства проведе
но 27.12.2018.
Повне найменування акціонерного товариства до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ГIРНИЧОХIМIЧНА 
КОМПАНIЯ».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ГIРНИЧО-ХIМIЧНА 
КОМПАНIЯ»

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 Гладушко Олександр Володимирович
В.о. голови правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.12.2018
(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 аКцІонерне товари-

Ство «Інтерпайп 
новомоСКовСЬКий 
трУБний Завод»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи:

05393139

3. Місцезнаходження Україна, 51200, Дніпропетровська 
область, м. Новомосковськ, 
вул. Сучкова, 115.

4. Міжміський код, телефон та факс (0569) 697501; (0569) 697611
5. Електронна поштова адреса info@nmpp.interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.nmpp.interpipe.biz

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

ІІ. текст повідомлення
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі по тексту – Товариство) 
27 грудня 2018 року (протокол засідання №377), на підставі Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства прийнято 

наступні рішення:
 з 03.01.2019р. припинити повноваження члена Правління Драчевсько

го Вiктора Васильовича, паспорт серії АЕ №146659, виданий 26.08.1995р. 
Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, за власним 
бажанням. На посаді члена Правління перебуває з 11.04.2016р. по 
03.01.2019р. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної суди
мості за корисливі та посадові злочини; 

 з 04.01.2019р. обрати членом Правління Товариства Зайцева Альбер
та Альбертовича, паспорт серії АК №119889 виданий Амур
Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 
01 квітня 1998 року, на невизначений строк. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: з 29.02.2012р. по 16.11.2015р.  дирек
тор з безпеки ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (з 05.03.2013р.  ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НТЗ»); з 17.11.2015р. по теперішній час  ТОВ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
«ДНІПРОСТАЛЬ», заступник директора з економічної безпеки; з 
17.11.2015р. по теперішній час  за сумісництвом ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІ
ПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ», директор з безпеки. Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента  0%. Непогашеної судимос
ті за корисливі та посадові злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
Голова Правління Ю.М. Антипов

27.12.2018
М.П. (дата)
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцIонерне 
товариСтво 
«торГовий дIм 
«СУмСЬКI 
доБрива»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 32185951
3. Місцезнаходження 40007, м. Суми, 

вул. Черкаська,4
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 640197 0542 640197
5. Електронна поштова адреса lix@enimp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.sumyfertilizer.com.ua

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

II. текст повідомлення
Повноваження Гринюка Володимира Олексiйовича (паспорт: серiя СС 

№217875, виданий Тисменицьким РВ УМВС в IваноФранкiвськiй областi 
30.09.1997 року) на посадi члена Наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства «Торговий дiм «Сумськi добрива» припиненi 27.12.2018 року на 
пiдставi чинного законодавства України у зв’язку з отриманням Приватним 
акцiонерним товариством «Торговий дiм «Сумськi добрива» 27.12.2018 
року вiд акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Торговий дiм 
«Сумськi добрива»  Дочiрнього пiдприємства «Укрiнвестпроект»  
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства «Торговий дiм «Сумськi добрива» представника акцiонера – 
Дочiрнього пiдприємства «Укрiнвестпроект»  Гринюка Володимира 
Олексiйовича на Iваненкова Михайла Петровича. Гринюк В.О. перебував 
на посадi члена Наглядової ради з 18.04.2018 року. Гринюк В.О. не володiє 
пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного 
товариства «Торговий дiм «Сумськi добрива». Гринюк В.О. непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Iваненков Михайло Петрович (паспорт: серiя МК № 459644, виданий 

Київським РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 01.04.1997 року) 
27.12.2018 року набув повноваження члена Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Торговий дiм «Сумськi добрива» у зв’язку з отри
манням Приватним акцiонерним товариством «Торговий дiм «Сумськi до
брива» 27.12.2018 року вiд акцiонера Приватного акцiонерного товариства 
«Торговий дiм «Сумськi добрива»  Дочiрнього пiдприємства 
«Укрiнвестпроект»  Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради При
ватного акцiонерного товариства «Торговий дiм «Сумськi добрива» пред
ставника акцiонера – Дочiрнього пiдприємства «Укрiнвестпроект»  Гриню
ка Володимира Олексiйовича на Iваненкова Михайла Петровича. 
Iваненковим М.П. набуто повноваження члена Наглядової ради Приватно
го акцiонерного товариства «Торговий дiм «Сумськi добрива» на строк – до 
дати припинення повноважень Загальними зборами акцiонерiв «Торговий 
дiм «Сумськi добрива» або дати отримання Приватним акцiонерним това
риством «Торговий дiм «Сумськi добрива» вiд акцiонера Приватного 
акцiонерного товариства «Торговий дiм «Сумськi добрива»  Дочiрнього 
пiдприємства «Укрiнвестпроект»  Повiдомлення про замiну члена Нагля
дової ради Приватного акцiонерного товариства «Торговий дiм «Сумськi 
добрива» представника акцiонера – Дочiрнього пiдприємства 
«Укрiнвестпроект»  Iваненкова Михайла Петровича. Iваненков М.П. є 
представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Торговий 
дiм «Сумськi добрива»  Дочiрнього пiдприємства «Укрiнвестпроект». 
Iваненков М.П. перебував на наступних посадах: заступник директора 
ТОВ «ФIРМА «ЖИТЛОБУДIНВЕСТ»; директор ТОВ «Варта»; замiсник гене
рального директора АТ «Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу»; го
лова Наглядової ради АТ «ЕкоАзот». Iваненков М.П. не володiє пакетом 
акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного товари
ства «Торговий дiм «Сумськi добрива», непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Мiшков Дмитро Олександрович 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

27.12.2018
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 «ЗАВОД «ТОЧМАШ»
1.2. Організаційноправова форма: приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
1.4. Місцезнаходження емітента: 08401, Київська обл., м. Переяслав

Хмельницький, вул. Петропавловська, 34
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04567) 53893; 
факс: (04567) 53887 
1.6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tochmash.com.ua
1.8. Вид інформації: відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

2. текст повідомлення:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА

РИСТВА «ЗАВОД «ТОЧМАШ», що вiдбулися 20.12.2018 р. прийнято 
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 27.12.2018 р.

Повне найменування товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТОЧМАШ». Повне найменування товариства 
пiсля змiни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТОЧМАШ».

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

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

 Голова правління  в.І. артазей.

аКцІонерне товариСтво  
«Завод «тоЧмаШ»

особлива інформація емітента.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАШЕ РАДIО»; місцезна

ходження: вул. Отто Шмiдта, 6, м. Київ, рн Шевченкiвський, 04107; код 
за ЄДРПОУ: 23530551; Міжміський код та телефон, факс: (044) 
3775598; Електронна поштова адреса: a.pavlenko@radiogroup.com.ua; 
повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 27.12.2018; повідомлення розміщено на сторінці: http://radioclub.
ua/radio/nashe/richnainformaciyaemitentacinnihpaperivpratna 
27.12.2018 р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

Зміст інформації: 
У зв’язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства (РІШЕН

НЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 27/12/2018 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАШЕ РАДІО» від 27.12.2018 р.), прийнято рiшення про 
припинення повноважень з 27.12.2018 р.:  Сачук Юлiї Миколаївни (Особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду 

Голови ревiзiйної комiсiї. Особа не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Строк перебування на посаді: з 23 квітня 2016 р. по 27 грудня 
2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Ста
туту ПрАТ «НАШЕ РАДІО»;  Мори Валентина Миколайовича (Особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду 
Члена ревiзiйної комiсiї. Особа не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Строк перебування на посаді: з 03 жовтня 2013 р. по 27 грудня 
2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Ста
туту ПрАТ «НАШЕ РАДІО».

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

Генеральний директор Павленко Андрiй Васильович

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ПОЛТАВАРИБГОСП"
2. Ідентифікаційний код юридич
ної особи

00476748

3. Місцезнаходження 39023, Полтавська область, Глобин
ський район, село Бугаївка ,  
вул. 40 рокiв Перемоги, будинок 2А

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05365) 37444 (05365) 37444

5. Електронна поштова адреса poltavarybgosp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://poltavarybgosp.com.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п.п.8 п. 2 ст. 52 Закону України «Про акцiонернi товари

ства», на пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ «Полтаварибгосп» (Про
токол засiдання Наглядової ради б/н вiд 26.12.2018 року) у зв’язку з об
ранням нового складу Наглядової ради Товариства прийнято рiшення про 
обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Трухiна Олексан
дра Миколайовича. Згоди на публiкацiю паспортних даних вiд посадової 
особи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини не має. Посадову особу обрано на термiн 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор в ТОВ «Сенто
за», керiвник центру розвитку будiвництва в ТОВ «Центрстроймаркет», 
комерцiйний директор в ТОВ «ДТК», директор представництва в Українi 
компанiї «FERCO Dis Ticaret ve Yatirim Anonim Sirketi», директор в 
ООО «Ферко Україна», Генеральний директор ПРАТ «Полтаварибгосп», 
голова Наглядової ради ПРАТ «Полтаварибгосп». Особа не володiє част
кою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа є представником 
акцiонера Ukagrico B.V. (64735958), не є незалежним директором, не є 
акцiонером.

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 Кислiченко С. А.
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.12.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «полтавариБГоСп»

приватне аКцІонерне товариСтво «атеК»,
код ЄдрпоУ: 00240112,

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
місцезнаходження товариства: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 

будинок 83.
дата, час та місце проведення загальних зборів: «29» січня 2019 

року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03062, місто Київ, проспект 
перемоги, будинок 83, прохідна.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» січня 2019 року 
з 9:00 до 9:45 години за місцем проведення зборів.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «23» січня 2019 року.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів, прийнят

тя рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових за

гальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської 

діяльності Товариства за 20142018 роки. Прийняття рішення за наслідка
ми розгляду звіту Генерального директора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 20142018 роки. Прийняття рі
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 20142018 
роки.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 20142018 роки.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари

ства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затверджен

ня умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. При реє
страції для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або 
інший офіційний документ, що посвідчує особу; 

для представника акціонера (юридичної особи)  документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори
гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта  довіре

ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід
но з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіре
ність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам. Акціонер має право у будьякий час відкликати або заміни
ти свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право 
участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі акціо
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: 03062, місто Київ, вул. Чистяківска, буд 20, кімната 1 у робочі дні 
з 1000 години до 1600 години, а також в день проведення зборів – у місці 
їх проведення з 9:00 год. до 9:45 год. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор товари
ства Лариса Ільєнко, тел. 0676532222.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про
екту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно
го складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних збо
рів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію 
про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне
рів).

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

адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден
ного  http://www.atek.ua.

телефон для довідок:. 0676532222.

приватне аКцІонерне товариСтво «атеК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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аКцIонерне товариСтво  
«Бм-2018»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

аКцIонерне товариСтво 
"Бм-2018"

2. Код за ЄДРПОУ 33881201
3. Місцезнаходження 01004, Київ,  

бул. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 2277163; 2277163

5. Електронна поштова 
адреса

Vіtalіy.Plyusch@vtb.com.ua

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

http://www.bmbank.com.ua/ru/about_BM_
Bank/osoblіva_іnformatsіya/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом ліквідації за рішенням вищого 
органу емітента

II. текст повідомлення
27.12.2018 позачерговими загальними зборами акціонерів 

АТ «БМ2018» прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації. За 
прийняття цього рішення проголосувало 13 124 331 243 голосів, що стано
вить 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в позачерго
вих загальних зборах акціонерів. У емітента кредитори відсутні. За дани
ми фінансової звітності за 2017р. вартість чистих активів становить 
235212 тис.грн.; сума зобов’язань 899816 тис.грн.; розмір власного капіта
лу 235212 тис.грн. Дані підтверджені аудиторським висновком. Активів 
емітента достатньо для розрахунку за його зобов’язаннями. Після вико
нання емітентом всіх своїх зобов’язань не очікується залишок нерозподі
лених коштів, які розподілятимуться між акціонерами.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Ліквідатор Новик Є.М. 27.12.2018

прат  
«автомоБIлЬна КомпанIя  

«БоГдан моторС».
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(відомості про зміну складу посадових осіб емітента). 

Ідентифікаційний код юридичної особи 05808592.
1. Місцезнаходження 04176, Київ,  

Електрикiв, буд. 29А
2. Міжміський код, телефон та факс 044 3517462, 3517462
3. Електронна поштова адреса bm@a.ks.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bogdan.ua

текст повідомлення
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АВТОМОБIЛЬНА КОМПАНIЯ «БОГДАН МОТОРС» 26 грудня 2018 р. 
прийнято рiшення про ОБРАННЯ: Генеральний Директор АТ «АК 
«БОГДАН МОТОРС» Старосуд Вiталiй Михайлович (Паспорт серiї СН 
№ 416757, виданий Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 4 бе
резня 1997 р.), обраний на строк 1 (один) рiк, з 01.01.2019 р. до 
31.12.2019 р. включно. 

Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання особи на по
саду Генерального Директора Товариства, у зв’язку з закiнченням 
термiну повноважень та необхiднiстю подовження термiну повнова
жень. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про переобрання 
Генеральним Директором Товариства Старосуда В. М. на новий 
термiн повноважень з 01.01.2019 р. до 31.12.2019 р. включно. Iншi 
посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: з 
29.10.2010 р.  по теперiшнiй час Генеральний директор АТ «АК «БОГ
ДАН МОТОРС». Особа акцiями Товариства не володiє – 0, 00 % у 
статутному капiталi емiтента. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Емітент – пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«БанК «УКраїнСЬКий КапІтал»; Ідентифікаційний код 
22868414, місцезнаходження: 03062 м. Київ, проспект Перемоги, 67; тел./факс 
(044) 2053726, електронна поштова адреса: office@buc.com.ua; Адреса сто
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз
криття інформації: https://ukrcapital.com.ua/index.php/prezentation/osobinfo.
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

26 грудня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІ
ТАЛ», надалі  Банк, протокол № 143, було прийнято рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину. Предмет правочину: придбання депозитних 
сертифікатів Національного банку України. Вартість депозитних сертифікатів, 

що є предметом правочину, становить 100000 тис.грн., зі строком погашення 
депозитних сертифікатів 27.12.2018 р., розмір процентної ставки за розміщення 
коштів 16,00% річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі
нансової звiтностi Банку – 736672 тис.грн. Спiввiдношення вартості депозитних 
сертифікатів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за дани
ми останньої річної фінансової звiтностi Банку складає  13,57456%.

Наглядова рада Банку правоможна приймати рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину. Загальна кількість голосів  6, кількість голосів, що 
проголосували «за» прийняття рішення  6, «проти»  немає. 

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

Голова Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякін І.М. 
27.12.2018 р.

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для 

опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОС»; Код за ЄДРПОУ: 24914236; 
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 3; Міжміський код, 
телефон та факс (044) 4905795; Електронна поштова адреса: agrofos@
emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис
товується емітентом для розкриття інформації: 24914236.smida.gov.ua; 
Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання зго
ди на вчинення значних правочинів.

2. текст повідомлення: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АГРОФОС» (на

далі  Товариство), якi вiдбулись 26.12.2018 року (Протокол №4/2018 вiд 
26.12.2018р) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари
ством протягом перiоду з 01.01.2019р. по 31.03.2019р., в тому числi право
чини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн 
до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв при
дбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 

будьякого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди 
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобів, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сиро
вини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укла
денням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих 
договорів. Гранична сукупна вартiсть  не бiльш нiж 3 000 000 (три мільйо
ни) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 203,2 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 
1476,4%. Загальна кількість голосуючих акцій  16 штук. Кількість голосую
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  16 штук. Кіль
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  16 штук. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 
 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не 
визначенi.

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. Голова правління ПрАТ «АГРОФОС» Гавриленко В.М.

приватне аКцIонерне товариСтво  
«аГрофоС»
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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 ТОВА-
РИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товариство) 27
грудня 2018 року (протокол засідання №173), на підставі Закону України
"Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства прийнято наступні рі-
шення:

- з 03.01.2019р. припинити повноваження члена Правління Зайцева
Альберта Альбертовича, паспорт серії АК №119889, виданий
01.04.1998р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпро-
петровській області, за власним бажанням. На посаді члена Правління
перебуває з 07.12.2015р. по 03.01.2019р. Акціями Товариства не володіє
та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;   

- з 04.01.2019р. обрати членом Правління Товариства Каряку Миколу
Вячеславовича, паспорт серії АН №777787 виданий ГУ МВС України в
Дніпропетровській області 21 грудня 2011 року, на невизначений строк.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
10.09.2012р. по 16.11.2015р. - директор з економічної безпеки ВАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НМТЗ" ( з 12.03.2013р. -ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ") ; з
17.11.2015р. по теперішній час - директор з економічної безпеки ТОВ "ІН-
ТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", з 17.11.2015р. по теперішній час - за сумісниц-
твом обіймає посаду директора з економічної безпеки ПрАТ "Нікопольсь-
кий ремонтний завод". У інших юридичних особах обіймає посади: Чле-
на дирекції ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", члена Правління ПрАТ "Ніко-
польський ремонтний завод". Акціями Товариства не володіє та не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Голова Правління Макаренко В.І.
27.12.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса : vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
20 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВТОРМЕТ" прийнято рішення: "Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО" (протокол №35 від 20.12.2018р.).

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 26.12.2018р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОР-
МЕТ".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ".

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

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

Голова Правління
Макаренко В.І.

27.12.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформаці емітента 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "РОСС"; код за ЄДРПОУ 32136459; місцезна-
ходження 61017, м.Харкiв, вул. Велика Панасівська,129; тел/факс (057)
751-93-47, 751-93-61; e-mail: lctaleks@gmail.com; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет: www.ross.com.ua/sumtech.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента
Директору Альбовськiй Валентинi Iванiвнi подовжено термiн повнова-

жень 28.12.2018 на 3 роки (дата вчинення дiї 28.12.2018). Особа не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, останнi
5 рокiв обiймала посаду директора. Рiшення прийнято загальними збора-
ми (протокол б/н вiд 28.12.2018). Директор Альбовська В.I. підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що во-
на несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ", 
код за ЄДРПОУ 01413359, місцезнаходження 61072, м. Харкiв, пр. На-

уки, 56, тел./факс (057) 340-24-19, 719-59-37, e-mail adm@tpep.kharkov.ua,
адреса сторінки в мережі Інтернет - tpep.kharkov.ua/about_RIE.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора Соколовський Олег

Степанович призначено з 03.01.2019 на ту саму посаду у зв'язку iз закiн-
ченням термiну перебування на посадi. Дата вчинення дiї 28.12.2018.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товарис-
тва не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особу призначено строком на один рiк (по 02.01.2020). Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Виконуючий обов'язки Голо-
ви правлiння-директора. Рiшення № 3 вiд 28.12.2018 прийнято УДК "Ук-
рмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект". В.о.
голови правлiння-директора Соколовський О.С. підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно з законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕС-
ТМЕНТС-ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИ-
ДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (ДАЛІ - ФОНД) ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМІЯ ІН-
ВЕСТМЕНТС" (далі - КУА)  Шевцова І.В.  повідомляє про прийняття
27.12.2018 року одноосібним учасником КУА рішення про зміни у складі

ліквідаційної комісії Фонду. 
З 27.12.2018 р. до складу Ліквідаційної комісії  Фонду входять наступні

особи: Голова Ліквідаційної комісії - Шевцова І.В. (директор КУА); члени
ліквідаційної комісіїї -Подгорна В.В. (економіст КУА) та Часовських О.М.
(начальник сектора депозитарної діяльності відділу супроводження опера-
цій на фінансових ринках АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", що є зберігачем ак-
тивів Фонду).

Голова ліквідаційної комісії Фонду 
Шевцова І.В.
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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 ТОВА-
РИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товариство) 27
грудня 2018 року (протокол засідання №173), на підставі Закону України
"Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства прийнято наступні рі-
шення:

- з 03.01.2019р. припинити повноваження члена Правління Зайцева
Альберта Альбертовича, паспорт серії АК №119889, виданий
01.04.1998р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпро-
петровській області, за власним бажанням. На посаді члена Правління
перебуває з 07.12.2015р. по 03.01.2019р. Акціями Товариства не володіє
та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;   

- з 04.01.2019р. обрати членом Правління Товариства Каряку Миколу
Вячеславовича, паспорт серії АН №777787 виданий ГУ МВС України в
Дніпропетровській області 21 грудня 2011 року, на невизначений строк.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
10.09.2012р. по 16.11.2015р. - директор з економічної безпеки ВАТ "ІН-
ТЕРПАЙП НМТЗ" ( з 12.03.2013р. -ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ") ; з
17.11.2015р. по теперішній час - директор з економічної безпеки ТОВ "ІН-
ТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", з 17.11.2015р. по теперішній час - за сумісниц-
твом обіймає посаду директора з економічної безпеки ПрАТ "Нікопольсь-
кий ремонтний завод". У інших юридичних особах обіймає посади: Чле-
на дирекції ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", члена Правління ПрАТ "Ніко-
польський ремонтний завод". Акціями Товариства не володіє та не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Голова Правління Макаренко В.І.
27.12.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬ-
КИЙ ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса : vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
20 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВТОРМЕТ" прийнято рішення: "Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО" (протокол №35 від 20.12.2018р.).

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 26.12.2018р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОР-
МЕТ".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ".

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

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

Голова Правління
Макаренко В.І.

27.12.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформаці емітента 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "РОСС"; код за ЄДРПОУ 32136459; місцезна-
ходження 61017, м.Харкiв, вул. Велика Панасівська,129; тел/факс (057)
751-93-47, 751-93-61; e-mail: lctaleks@gmail.com; адреса сторінки в мере-
жі Інтернет: www.ross.com.ua/sumtech.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента
Директору Альбовськiй Валентинi Iванiвнi подовжено термiн повнова-

жень 28.12.2018 на 3 роки (дата вчинення дiї 28.12.2018). Особа не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, останнi
5 рокiв обiймала посаду директора. Рiшення прийнято загальними збора-
ми (протокол б/н вiд 28.12.2018). Директор Альбовська В.I. підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що во-
на несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ", 
код за ЄДРПОУ 01413359, місцезнаходження 61072, м. Харкiв, пр. На-

уки, 56, тел./факс (057) 340-24-19, 719-59-37, e-mail adm@tpep.kharkov.ua,
адреса сторінки в мережі Інтернет - tpep.kharkov.ua/about_RIE.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Виконуючий обов'язки Голови правлiння-директора Соколовський Олег

Степанович призначено з 03.01.2019 на ту саму посаду у зв'язку iз закiн-
ченням термiну перебування на посадi. Дата вчинення дiї 28.12.2018.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товарис-
тва не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особу призначено строком на один рiк (по 02.01.2020). Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Виконуючий обов'язки Голо-
ви правлiння-директора. Рiшення № 3 вiд 28.12.2018 прийнято УДК "Ук-
рмонтажспецбуд", єдиним акцiонером ПАТ "Важпромелектропроект". В.о.
голови правлiння-директора Соколовський О.С. підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно з законодавством.

Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ "РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕС-
ТМЕНТС-ПРОСПЕКТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИ-
ДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (ДАЛІ - ФОНД) ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМІЯ ІН-
ВЕСТМЕНТС" (далі - КУА)  Шевцова І.В.  повідомляє про прийняття
27.12.2018 року одноосібним учасником КУА рішення про зміни у складі

ліквідаційної комісії Фонду. 
З 27.12.2018 р. до складу Ліквідаційної комісії  Фонду входять наступні

особи: Голова Ліквідаційної комісії - Шевцова І.В. (директор КУА); члени
ліквідаційної комісіїї -Подгорна В.В. (економіст КУА) та Часовських О.М.
(начальник сектора депозитарної діяльності відділу супроводження опера-
цій на фінансових ринках АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", що є зберігачем ак-
тивів Фонду).

Голова ліквідаційної комісії Фонду 
Шевцова І.В.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, серти-
фікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
МАШИНОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61153, м. Харків, пр-т 50 річчя ВЛКСМ, 56
4. Код за ЄДРПОУ: 00212334
5. Міжміський код та телефон, факс: (057) 754-48-46, (057) 62-80-12

6. Електронна поштова адреса: oao_ptimash@kharkov.com
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Комісії:26.12.2018
2. Повідомлення опубліковано у *
3. Повідомлення розміщено на сторінці: ptimash.kh.ua
в мережі Інтернет 26.12.2018
* Зазначається при поданні до Комісії.
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особа-

ми, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй
та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у роз-

мірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Голова правління Коваленко Віктор Іванович
26.12.2018

№
з/п

Дата повідомлення
емітента особою,
що здійснює облік
права власності на
акції в депозитар-

ній системі, або ак-
ціонером (власни-

ком)

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або

прізвище, імя, по батькові (за наяв-
ності) - фізичної особи -власника

(власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним держав-
ним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань (для

юридичної особи - резидента), код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу

влади іноземної держави про реєстрацію юри-
дичної особи (для юридичної особи - нерези-

дента)

Розмір частки акці-
онера (власника)
до зміни (у відсот-
ках до статутного

капіталу)

Розмір частки акці-
онера (власника)
після зміни (у від-
сотках до статут-

ного капіталу)

1 2 3 4 5 6

1 26.12.18

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

35476945 10,2 97,5157

Зміст інформації: Згідно повідомлення, отриманого емітентом 26.12.2018р. від уповноваженої особи Ісакової Тетяни Володимирівни про набуття ак-
ціонерами товариства, а саме Счисльонком О.В., ТОВ "Статус Ессет Капітал" ,  що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за рахунок
ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції"  та Ісаковою Т.В. права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "ПТІмаш" на підставі Договору про спіль-
ну дію щодо реалізації права на акціями від 26.12.2018р. Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій
включно з датою набуття, не придбавались. Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 26.12.2018р. уповноваженою осо-
бою на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками
домінуючого контрольного пакета акцій, визначено Ісакову Тетяну Володимирівну.

2 26.12.18 Ісакова Тетяна Володимирівна 2854915003 3,4943 97,5157

Зміст інформації: Згідно повідомлення, отриманого емітентом 26.12.2018р. від уповноваженої особи Ісакової Тетяни Володимирівни про набуття акці-
онерами товариства, а саме Счисльонком О.В., ТОВ "Статус Ессет Капітал" ,  що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за рахунок
ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції"  та Ісаковою Т.В. права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "ПТІмаш" на підставі Договору про спіль-
ну дію щодо реалізації права на акціями від 26.12.2018р. Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій
включно з датою набуття, не придбавались. Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 26.12.2018р. уповноваженою осо-
бою на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками
домінуючого контрольного пакета акцій, визначено Ісакову Тетяну Володимирівну.

3 26.12.2018 Счисльонок Олександр Васильович 2275703117 83,8214 97,5157

Зміст інформації: Згідно повідомлення, отриманого емітентом 26.12.2018р. від уповноваженої особи Ісакової Тетяни Володимирівни про набуття акці-
онерами товариства, а саме Счисльонком О.В., ТОВ "Статус Ессет Капітал" ,  що діє як керуючий активами від свого імені в інтересах та за рахунок
ЗНВПІФ "Венчурні інвестиції"  та Ісаковою Т.В. права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "ПТІмаш" на підставі Договору про спіль-
ну дію щодо реалізації права на акціями від 26.12.2018р. Акції, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій
включно з датою набуття, не придбавались.Згідно Договору про спільную дію щодо реалізації прав за акціями від 26.12.2018р. уповноваженою особою
на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в процесі обов'язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та є власниками домі-
нуючого контрольного пакета акцій, визначено Ісакову Тетяну Володимирівну.

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-87-42 (43) (044) 285-32-

31
5. Електронна поштова адреса: info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.aval.ua/about/for_publica-
tion/

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

II. Текст повідомлення
28 грудня 2018 року Джозефом Еберле була подана заява про його

звiльнення за власним бажанням з посади Члена Наглядової ради АТ
"Райффайзен Банк Аваль". Вiдповiдно до Статуту АТ "Райффайзен Банк
Аваль" повноваження Джозефа Еберле припиняються з 11 сiчня 2019р.
Джозеф Еберле перебував на посадi Члена Наглядової ради протягом 1
року 8 мiсяцiв. Замiсть Джозефа Еберле на посаду Члена Наглядової ра-
ди нiкого не обрано.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцi-
ями Банку не володiє, згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння 

Лавренчук Володимир Миколайович
28.12.2018 р.
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Повідомлення про виникненняособливоїінформації (інформації
про іпотечніцінніпапери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційномудрукованомувиданні)

I. Загальнівідомості
1. Повненайменуванняемітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м.Харкiв, вул. Свiтлошахтаря, буд.4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)733-18-25 731-50-66
5. Електроннапоштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяемі-

тентом для розкриттяінформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну складу посадовихо-

сібемітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. 

Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiндоСтатутуТоваристваповнова-
женняГоловиправлiнняТовариства Ковальчука ОлександраМиколайовича.
Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпаспортнихданих. Розмiр паке-
та акцiйТовариства у власностi (у вiдсотках) - 0,0000 % та становить 103
шт. простихiменнихакцiй, загальноюномiнальноювартiстю 1,03 грн. У поса-
дової особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочи-
ни. Термiнперебування на посадi - з 29.04.2014 р. до датидержавноїреєс-
трацiїзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваВисоцько-
гоГеннадiяГеннадiйовича. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпас-
портнихданих. Розмiр пакета акцiйТовариства у власностi (у вiдсотках) -
29,349943 % та становить 98420033 шт. простихiменнихакцiй, загально-
юномiнальноювартiстю 984200,33 грн. У посадової особи вiдсутнянепога-
шенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини. Термiнперебування на
посадi - з 29.04.2014 р. до датидержавноїреєстрацiїзмiндо Статуту Това-
риства. 

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядовоїради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваКир'яно-
воїIриниМиколаївни. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпаспор-
тнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У посадо-
вої особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини.
Термiнперебування на посадi - з 29.04.2014 р. до датидержавноїреєстрацi-
їзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваСлiпень-
коїНаталiїВiкторiвни. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпаспор-
тнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У посадо-
вої особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини.
Термiнперебування на посадi - з 16.06.2016 р. до датидержавноїреєстрацi-
їзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТовариства Дятлова
ОлександраЄвгенiйовича. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпас-
портнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У поса-
дової особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочи-
ни. Термiнперебування на посадi - з 16.06.2016 р. до датидержавноїреєс-
трацiїзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваЛеонть-
єва Вадима Едуардовича. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпас-
портнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У поса-
дової особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочи-
ни. Термiнперебування на посадi - з 16.06.2016 р. до датидержавноїреєс-
трацiїзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваДергоусо-
ва Вадима Миколайовича. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпас-
портнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У поса-
дової особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочи-
ни. Термiнперебування на посадi - з 16.06.2016 р. до датидержавноїреєс-
трацiїзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 20 грудня 2018 р. (Протокол
засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" вiд 20.12.2018 р.),
враховуючирiшенняпозачерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства
про затвердженняновоїредакцiї Статуту Товариства, вiдповiдно до якогос-
творюєтьсяодноосiбнийВиконавчий орган Товариства - Генеральний ди-

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НА-

УКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СОЗИДАТЕЛЬ" 

(код ЄДРПОУ 13416334, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська
область, м. Дніпро, Центральний район, вул. Андрія Фабра, буд.4) (далі
за текстом - Товариство) повідомляє про скликання на "29" січня 2019
року позачергових загальних зборів акціонерів. 

Дата та час проведення позачергових загальних зборів: "29" січня
2019 року об 10.00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 49000, Дніпропет-
ровська область, м. Дніпро, Центральний район (колишній: Кіровсь-
кий район), пр. Дмитра Яворницького (колишній: пр. Карла Маркса),
буд.89, конференц-зал, кімната або офіс № 26.

Час початку реєстрації учасників позачергових загальних зборів: "29"
січня 2019 року об 09.30 год.

Час закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів:
"29" січня 2019 року об 10.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - на 24 годину "23" січня 2019 року.

Станом на 22.12.2018 р. (дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) за-
гальна кількість простих іменних акцій АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" стано-
вить 40 924 253 шт. та 300 000 шт. привілейованих іменних акцій, кіль-
кість голосуючих акцій - 40 924 253 шт.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ  ТОВАРИСТВА

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на поза-

чергових загальних зборах акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акці-

онерів Товариства.
3.Про вибір та затвердження суб'єкта оцінювання майна.
4.Про укладання договору з суб'єктом оцінювання майна.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-

вання) щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного:
Питання №1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голо-

сів на позачергових загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на по-

зачергових загальних зборах акціонерів в складі двох осіб: 
- Голова Лічильної комісії АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" - Аносова Ірина Вік-

торівна;
- Член Лічильної комісії АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" - Куншенко Ірина Іва-

нівна.
Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припи-

няються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних
зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних
зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів - Тур-
чина Леоніда Аркадійовича; секретарем позачергових загальних зборів -
Місяць Олену Юріївну.

Питання №3. Про вибір та затвердження суб'єкта оцінювання майна.
Проект рішення: Вибрати та затвердити суб'єктом оцінювання майна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПИТЕЛЬ-
ГРУПП" (код ЄДРПОУ 36094072, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,
пров. Скориківський, буд. 4, кв. 16, сертифікат суб'єкта оціночної діяль-
ності: № 812/16 від 21.10.2016 р.).

Питання №4. Про укладання договору з суб'єктом оцінювання майна.
Проект рішення: Укласти договір про надання послуг з оцінювання май-

на з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПИ-
ТЕЛЬ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 36094072, місцезнаходження: 49000, м.

Дніпро, пров. Скориківський, буд. 4, кв. 16, сертифікат суб'єкта оціночної
діяльності: № 812/16 від 21.10.2016 р.).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на власному
сайті: www.sozidatel.dp.ua

Відповідно до ст. 36 Закону "Про Акціонерні товариства" акціонери АТ
"НВО СОЗИДАТЕЛЬ" матимуть можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів,
за місцезнаходженням товариства, а саме: 49000, Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, Центральний район (колишній: Кіровський район), пр.
Дмитра Яворницького (колишній: пр. Карла Маркса), буд.89, конференц-
зал, кімната або офіс № 26 у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шля-
хом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та про-
ведення зборів - Генерального Директора - Голову Правління Турчина
Леоніда Аркадійовича, та в день проведення позачергових загальних
зборів - також у місці їх проведення.

Акціонери Товариства можуть подавати письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних
зборів та порядку денного зборів до дати проведення позачергових за-
гальних зборів, а саме до 29.01.2019 р.

Згідно статті 38 Закону "Про акціонерні товариства" кожний акціонер
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства, але
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних
зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань.

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

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства можуть бра-
ти участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на та-
ку участь, або їх представники. Для реєстрації для участі у позачергових
загальних зборах учасники зборів повинні мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та
довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотарі-
усом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на  позачергових загальних збо-
рах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мо-
же містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
позачергових  загальних зборах представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на позачергових  загальних зборах декільком своїм представникам. Ак-
ціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових
загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок  (056) 778-54-15 
Генеральний директор-Голова Правління 

АТ "НВО СОЗИДАТЕЛЬ"
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Повідомлення про виникненняособливоїінформації (інформації
про іпотечніцінніпапери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційномудрукованомувиданні)

I. Загальнівідомості
1. Повненайменуванняемітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00165712
3. Місцезнаходження: 61001, м.Харкiв, вул. Свiтлошахтаря, буд.4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)733-18-25 731-50-66
5. Електроннапоштова адреса: svet@shaht.kharkov.ua
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяемі-

тентом для розкриттяінформації: www.shaht.kharkov.ua
7. Вид особливоїінформації: Відомості про зміну складу посадовихо-

сібемітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. 

Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiндоСтатутуТоваристваповнова-
женняГоловиправлiнняТовариства Ковальчука ОлександраМиколайовича.
Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпаспортнихданих. Розмiр паке-
та акцiйТовариства у власностi (у вiдсотках) - 0,0000 % та становить 103
шт. простихiменнихакцiй, загальноюномiнальноювартiстю 1,03 грн. У поса-
дової особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочи-
ни. Термiнперебування на посадi - з 29.04.2014 р. до датидержавноїреєс-
трацiїзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваВисоцько-
гоГеннадiяГеннадiйовича. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпас-
портнихданих. Розмiр пакета акцiйТовариства у власностi (у вiдсотках) -
29,349943 % та становить 98420033 шт. простихiменнихакцiй, загально-
юномiнальноювартiстю 984200,33 грн. У посадової особи вiдсутнянепога-
шенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини. Термiнперебування на
посадi - з 29.04.2014 р. до датидержавноїреєстрацiїзмiндо Статуту Това-
риства. 

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядовоїради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваКир'яно-
воїIриниМиколаївни. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпаспор-
тнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У посадо-
вої особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини.
Термiнперебування на посадi - з 29.04.2014 р. до датидержавноїреєстрацi-
їзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваСлiпень-
коїНаталiїВiкторiвни. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпаспор-
тнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У посадо-
вої особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини.
Термiнперебування на посадi - з 16.06.2016 р. до датидержавноїреєстрацi-
їзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТовариства Дятлова
ОлександраЄвгенiйовича. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпас-
портнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У поса-
дової особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочи-
ни. Термiнперебування на посадi - з 16.06.2016 р. до датидержавноїреєс-
трацiїзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваЛеонть-
єва Вадима Едуардовича. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпас-
портнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У поса-
дової особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочи-
ни. Термiнперебування на посадi - з 16.06.2016 р. до датидержавноїреєс-
трацiїзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (далi - Товариство) 20 груд-
ня 2018 р. (протокол засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
вiд 20.12.2018 р.) прийнятерiшення про припиненняповноваженьГолови i
членiвПравлiння у повномускладi (сiмосiб) з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
до статуту Товариства. ПозачерговимиЗагальнимизборамиакцiонерiвТова-
риства, щовiдбулися 03 грудня 2018 року (Протокол № 2/2018 вiд 03 груд-
ня 2018 року), прийняторiшеннящодозмiни типу та най-
менуванняТовариства, а такожщодовнесеннязмiндо статуту Товариства
(шляхом викладення статуту Товариства у новiйредакцiї). Нова редакцiя
Статуту передбачає,щоВиконавчий орган Товариства є одноосiбним - Ге-
неральний директор, у зв'язку з чим, пiслянабраннячинностi (державноїре-
єстрацiї) Новоїредакцiї статуту, колегiальнийВиконавчий орган Товариства
(Правлiння) буде припинений. Припинити з датидержавноїреєстрацiїзмiн-
доСтатутуТоваристваповноваження Члена правлiнняТоваристваДергоусо-
ва Вадима Миколайовича. Фiзична особа не надалазгоди на розкриттяпас-
портнихданих. Посадова особа не має у власностiакцiйТовариства. У поса-
дової особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочи-
ни. Термiнперебування на посадi - з 16.06.2016 р. до датидержавноїреєс-
трацiїзмiндо Статуту Товариства.

Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 20 грудня 2018 р. (Протокол
засiданняНаглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" вiд 20.12.2018 р.),
враховуючирiшенняпозачерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства
про затвердженняновоїредакцiї Статуту Товариства, вiдповiдно до якогос-
творюєтьсяодноосiбнийВиконавчий орган Товариства - Генеральний ди-

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" ректор, прийнятерiшення про призначення на посаду Генерального дирек-
тора Товариства Ковальчука ОлександраМиколайовича з дати, що є нас-
тупною за датою державноїреєстрацiїзмiндо Статуту Товариства, якiбули-
затвердженi 03.12.2018 р. рiшеннямпозачерговихЗагальнихзборiвакцiоне-
рiвТовариства (протокол № 2/2018 вiд 03.12.2018 р.). Фiзична особа не на-
далазгоди на розкриттяпаспортнихданих. Розмiр пакета акцiй у власностi
(у вiдсотках) - 0,0000 % та становить 103 шт. простихiменнихакцiй, загаль-
ноюномiнальноювартiстю 1,03 грн. У посадової особи вiдсутнянепогаше-
насудимiсть за корисливi та посадовiзлочини. Термiндiїповноважень - не

визначений. Iншi посади, якiобiймала особа протягомостаннiхп'ятирокiв:
Директор з маркетингу та продажiвТОВ "НВК "ГIРНИЧI МАШИНИ"; Голова
Правлiння ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ".

III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, щоміс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальністьзгідноізза-
конодавством. 

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковальчук О.М. 27.12.2018 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НА-

УКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СОЗИДАТЕЛЬ" 

(код ЄДРПОУ 13416334, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська
область, м. Дніпро, Центральний район, вул. Андрія Фабра, буд.4) (далі
за текстом - Товариство) повідомляє про скликання на "29" січня 2019
року позачергових загальних зборів акціонерів. 

Дата та час проведення позачергових загальних зборів: "29" січня
2019 року об 10.00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 49000, Дніпропет-
ровська область, м. Дніпро, Центральний район (колишній: Кіровсь-
кий район), пр. Дмитра Яворницького (колишній: пр. Карла Маркса),
буд.89, конференц-зал, кімната або офіс № 26.

Час початку реєстрації учасників позачергових загальних зборів: "29"
січня 2019 року об 09.30 год.

Час закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів:
"29" січня 2019 року об 10.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - на 24 годину "23" січня 2019 року.

Станом на 22.12.2018 р. (дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) за-
гальна кількість простих іменних акцій АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" стано-
вить 40 924 253 шт. та 300 000 шт. привілейованих іменних акцій, кіль-
кість голосуючих акцій - 40 924 253 шт.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ  ТОВАРИСТВА

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на поза-

чергових загальних зборах акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акці-

онерів Товариства.
3.Про вибір та затвердження суб'єкта оцінювання майна.
4.Про укладання договору з суб'єктом оцінювання майна.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосу-

вання) щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного:
Питання №1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голо-

сів на позачергових загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на по-

зачергових загальних зборах акціонерів в складі двох осіб: 
- Голова Лічильної комісії АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" - Аносова Ірина Вік-

торівна;
- Член Лічильної комісії АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" - Куншенко Ірина Іва-

нівна.
Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припи-

няються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних
зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних
зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів - Тур-
чина Леоніда Аркадійовича; секретарем позачергових загальних зборів -
Місяць Олену Юріївну.

Питання №3. Про вибір та затвердження суб'єкта оцінювання майна.
Проект рішення: Вибрати та затвердити суб'єктом оцінювання майна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПИТЕЛЬ-
ГРУПП" (код ЄДРПОУ 36094072, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,
пров. Скориківський, буд. 4, кв. 16, сертифікат суб'єкта оціночної діяль-
ності: № 812/16 від 21.10.2016 р.).

Питання №4. Про укладання договору з суб'єктом оцінювання майна.
Проект рішення: Укласти договір про надання послуг з оцінювання май-

на з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПИ-
ТЕЛЬ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 36094072, місцезнаходження: 49000, м.

Дніпро, пров. Скориківський, буд. 4, кв. 16, сертифікат суб'єкта оціночної
діяльності: № 812/16 від 21.10.2016 р.).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на власному
сайті: www.sozidatel.dp.ua

Відповідно до ст. 36 Закону "Про Акціонерні товариства" акціонери АТ
"НВО СОЗИДАТЕЛЬ" матимуть можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів,
за місцезнаходженням товариства, а саме: 49000, Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, Центральний район (колишній: Кіровський район), пр.
Дмитра Яворницького (колишній: пр. Карла Маркса), буд.89, конференц-
зал, кімната або офіс № 26 у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шля-
хом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та про-
ведення зборів - Генерального Директора - Голову Правління Турчина
Леоніда Аркадійовича, та в день проведення позачергових загальних
зборів - також у місці їх проведення.

Акціонери Товариства можуть подавати письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних
зборів та порядку денного зборів до дати проведення позачергових за-
гальних зборів, а саме до 29.01.2019 р.

Згідно статті 38 Закону "Про акціонерні товариства" кожний акціонер
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-
ку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства, але
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних
зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань.

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

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства можуть бра-
ти участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на та-
ку участь, або їх представники. Для реєстрації для участі у позачергових
загальних зборах учасники зборів повинні мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та
довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотарі-
усом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а та-
кож може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на  позачергових загальних збо-
рах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мо-
же містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку
денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
позачергових  загальних зборах представник повинен голосувати саме
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на позачергових  загальних зборах декільком своїм представникам. Ак-
ціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представ-
ника на зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових
загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок  (056) 778-54-15 
Генеральний директор-Голова Правління 

АТ "НВО СОЗИДАТЕЛЬ"

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №249, 28 грудня 2018 р. 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУЧанСЬКий приладоБУдІвний 

Завод веда»
(код ЄДРПОУ: 05756731, місцезнаходження: 08292, Київська обл., 

м.Буча, вул. Горького, 8) повідомляє про проведення позачергових За
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 31.01.2019 року о 12.00 год. 
у холі адмін. корпусу за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.Горько-
го, буд.8. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 
11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 
4997806. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах: 25.01.2019 року. 

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 

зборів акціонерів.
2. Затвердження передавального акту. Ухвалення Статуту ТОВ 

«БПЗ ВЕДА». Ухвалення рішення про підписання установчих докумен

тів ТОВ «БПЗ ВЕДА».
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 

проведення зборів , в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київ
ська обл., м.Буча, вул.Горького, буд.8 (бухгалтерія), а в день прове
дення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голо
ва комісії з припинення. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних 
зборів приймаються в письмовій формі за адресою: Київська обл., 
м.Буча, вул.Горького, буд.8 (кабінет бухгалтерії). Для реєстрації акціо
нерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати 
документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник та
кож повинен мати довіреність, що посвідчує його повноваження. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщено інформацію з про
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.veda.pat.ua

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законом Голова Комісії з припинення о.С.огородніков

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «аГропроммаШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05425164
3. Місцезнаходження: 08133 Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 545 51 85, 044 545 51 85
5. Електронна поштова адреса: agroprommash@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну акціонерів, 
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. текст повідомлення 
Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 26.12.18р. отримана 

iнформацiя про те, що розмiр пакета акцiй Фісак Андрія Петровича став 
меньшим порогового значення пакета акцiй шляхом прямого відчуження; 
розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до від
чуження права власностi на пiдсумковий пакет голосуючих акцiй  50,981%; 
розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 
відчуження права власностi на пiдсумковий пакет голосуючих акцiй  
10,981%; вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоратив
ними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження 

акцiями вiдсутнi, особа дiє одноособово; дата, в яку пороговi значення 
було перетнуто вiдсутнi данi в iнформацiїї Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв. 

Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 26.12.18р. отримана 
iнформацiя про те, що Цьомик Наталя Михайлівна прямо набула право 
власностi на 40,000% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки 
до набуття права власностi  0% загальної кiлькостi голосуючих акцiй; 
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними пра
вами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями 
вiдсутнi, особа дiє одноособово; дата, в яку пороговi значення було пере
тнуто вiдсутнi данi в iнформацiїї Центрального депозитарiю цiнних 
паперiв. 

Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 26.12.18р. отримана 
iнформацiя про те, що розмiр пакета акцiй Фісак Лариси Яківни став 
бiльшим порогового значення пакета акцiй шляхом прямого набуття; розмiр 
частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття 
права власностi на пiдсумковий пакет голосуючих акцiй  41,112%; розмiр 
частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття 
права власностi на пiдсумковий пакет голосуючих акцiй  46,558%; вiдомостi 
про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юри
дичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями вiдсутнi, 
особа дiє одноособово; дата, в яку пороговi значення було перетнуто 
вiдсутнi данi в iнформацiїї Центрального депозитарiю цiнних паперiв. 

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

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

2. Голова правлiння  панасенко володимир афанасійович
26.12.2018

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: приватне 
аКцIонерне товариСтво «КаШперІвСЬКий БУряКорадГоСп». 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00385879. 3. Місцезнаходжен
ня: 09812, Київська обл., тетіївський р-н, село Кашперівка, вулиця 
Богдана Хмельницького, будинок 15. Міжміський код, телефон та факс: 
(04560)-533-63 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: kbr@emitent.org.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: kbr.emitent.org.ua. 7. Вид особли
вої інформації: відомості про зміну акціонерів, яким належать голо-
суючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій. II. текст повідомлення. дата 
отримання емітентом інформації від центрального депозитарію цін-
них паперів – 27.12.2018. 1. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким на
лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій: титаренко наталія валенти-
нівна. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосеред
ковано) вона відбувалась: пряме відчуження. Розмір частки власника 
(власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття 
права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих ак
цій): до відчуження  23,4798% у відсотках до статутного капіталу та 
28,2852% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, після відчуження - 
0% у відсотках до статутного капіталу та 0% у загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцій. Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізич
ної особи або найменування та Ідентифікаційний код юридичної особи, 

відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значен
ня), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридич
ної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) роз
порядження акціями: особи відсутні. Дата, в яку порогові значення було 
досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня. 2. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника 
(власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: рабцун 
олександр Іванович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (пря
мо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття. Розмір частки 
власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і піс
ля набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голо
суючих акцій): до набуття - 0% у відсотках до статутного капіталу та 
0% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій, після набуття  71,1340% у 
відсотках до статутного капіталу та 83,1893% у загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй. Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізич
ної особи або найменування та Ідентифікаційний код юридичної особи, 
відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значен
ня), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридич
ної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) роз
порядження акціями: особи відсутні. Дата, в яку порогові значення було 
досягнуто або перетнуто (за наявності): 19.12.2018. III. підпис. 1. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо
давством. 2. Найменування посади: Генеральний директор мар'янович 
роман олегович. 27.12.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «КаШперІвСЬКий БУряКорадГоСп»
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Оголошення 
про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності 

для здійснення ринкової вартості майна 

тов «Сп аГроеКС» 
у ліквідаційній процедурі.

Мета проведення конкурсу – відбір суб’єкта оціночної діяльності 
для визначення ринкової вартості майна ТОВ «СП Агроекс» (код за 
ЄДРПОУ 30979893) у справі про банкрутство №911/2867/15. 

Балансоутримувач оцінюваного майна та активів – ТОВ «СП Агро
екс». 

Вимоги до претендентів та конкурсної документації для участі в 
конкурсі з відбору суб’єкту оціночної діяльності:

 заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльнос
ті за задовільною формою;

 копія установчого документа претендента;
 копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат

ному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна;

 письмові згоди оцінювачів, яких буде (якщо буде) додатково за
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а 
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

 копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен
денту Фондом державного майна України;

 інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним);

 До конкурсної пропозиції належать відомості щодо ціни (вартості) 
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строк виконання робіт (у календарних днях) на умовах оплати 
здійсненої оцінки майна Банкрута  післяплата по результатам реалі
зації майна Банкрута у ліквідаційній процедурі.

 Копії документів завіряються претендентом, який відповідає за їх 
достовірність.

Конкурсна пропозиція претендента повинна подаватися у запеча
таному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк ви
конання робіт (у робочих днях).

Ліквідатор розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, в яких 
термін виконання робіт не більше 30 (тридцяти) робочих днів. Кон
курсна пропозиція претендента подається поштою за адресою – 02125 
м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 16Б кв. 67. Конкурсну документацію 
слід надсилати не пізніше ніж за 10 днів після виходу оголошення. 
Конкурсна документація подана пізніше встановленого строку, розгля
датися не буде. 

Ліквідатор ТОВ «СП Агроекс» арбітражний керуючий Менчак В.В. 
тел. 067 301 09 45.

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для 

опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛСК»; Код за ЄДРПОУ: 31566427; 
Місцезнаходження:17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзаль
на, буд. 3, кв. 3; Міжміський код, телефон та факс:(04637) 31745,  
(044) 4905795; Електронна поштова адреса: galsk@emitent.net.ua; Адре
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації:31566427.smida.gov.ua; Вид особливої інформа
ції: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

2. текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «ГАЛСК» (надалі  Товариство), якi вiдбулись 26.12.2018 року (Про
токол №4/2018 вiд 26.12.2018р.) було прийнято рiшення про надання по
передньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть 
вчинятись Товариством протягом перiоду з 01.01.2019р. по 31.03.2019р., в 
тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або 
внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або 
отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, 
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та 

вiдчуження будьякого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв 
оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних за
собів, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу 
сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з 
укладенням мирових угод, будь яких інших договорів, договорів про вне
сення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартiсть  не 
бiльш нiж 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить  
48542,4 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить – 618%. Загальна кількість голосую
чих акцій  1500 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах  1370 штук. Кількість голосуючих акцій, що про
голосували «за» прийняття рішення  1370 штук. Кількість голосуючих ак
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення  0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законо
давством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

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. Голова правління прат «ГалС-К»  Євстратов м.а.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ГалС-К»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Київ облагротехпостач» 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00913516
3. Місцезнаходження 03115 Київ Святошинська, 20
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4502686 (044)4502700
5. Електронна поштова адреса Irina@texsnab.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації texsnab.kiev.ua/zvit.html
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 Змі
на складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ» 26 грудня 2018 року (протокол № 26/12/20181 
від 26 грудня 2018 року), з метою продовження трудових відносин з поса
довою особою після 31 грудня 2018 року, прийнято рішення про продо
вження строку дії повноважень головного бухгалтера Бранець Лiдiї 

Адамiвни (паспорт: серія СН номер 352429, виданий 14.11.1996 р. 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) до 31 грудня 2019 року. Не 
володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi – 0%. Непогаше
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 
п’яти років обіймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ «КИЇВОБЛАГРО
ТЕХПОСТАЧ».

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ» 26 грудня 2018 року (протокол № 26/12/20181 
від 26 грудня 2018 року), з метою продовження трудових відносин з поса
довою особою після 31 грудня 2018 року, прийнято рішення про продо
вження строку дії повноважень генерального директора Давиденка Михай
ла Івановича (паспорт: серія СН номер 130610, виданий 13.02.1996 р. 
Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києві) до 31 грудня 2019 року. Не 
володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi – 0%. Непогаше
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 
п’яти років обіймав посаду Генерального директора ПрАТ «КИЇВОБЛАГРО
ТЕХПОСТАЧ».

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 м.І. давиденко 27.12.2018

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-

Ство «ІнфУЗІя»
2. Код за ЄДРПОУ: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, 21А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4909375/76/77, 4649266
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.infuzia.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення: 

Посадова особа Директор з виробництва Департаменту з виробництва 
інфузійних розчинів Чураков Володимир Геннадійович призначений 
22.12.2018 р. у порядку переведення з посади Головного інженера  до 

10.04.2019 р. Рiшення про призначення прийнято без скликання загальних 
зборів акціонерів Товариства, на підставі Наказу № 1222/к1п від 
22.12.2018 р. 

Посадова особа Директор Вінницької філії ПрАТ «Інфузія» Чураков Во
лодимир Геннадійович призначений 22.12.2018 р. у порядку суміщення по
сад на термiн  до 10.04.2019 р. Рiшення про призначення прийнято без 
скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі Наказу 
№ 1222/к2п від 22.12.2018 р. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «ІН
ФУЗІЯ», Начальник котельні, Начальник цеху енергозабезпечення, Голо
вний інженер. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непога
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття персональних даних.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством президент лимар володимир Іванович, 26.12.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво «ІнфУЗІя»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Страхова компанія «ОНІКС»
2. Код за ЄДРПОУ: 32079024
3. Місцезнаходження: 39627 м. Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)794102, (0536)794103
5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішення про відкликання Ревізора ПрАТ СК «ОНІКС» Лихошвай Наталії 

Валентинівни прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 
Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС» 26 груд
ня 2018 року (протокол від 26.12.2018). 

Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: Відкликання Ревізора ПрАТ СК «ОНІКС» Лихошвай Наталії 
Валентинівни (паспорт серії КН №522351, виданий Крюківським РВ УМВС 
України в Полтавській області 26.11.1997) виконано на підставі Закону 
України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ СК «ОНІКС».

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста
тутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %. 

Лихошвай Наталія Валентинівна не має непогашеної судимості за ко
рисливі та посадові злочини.

На посаді Ревізора ПрАТ СК «ОНІКС» Лихошвай Наталія Валентинівна 
перебувала протягом 8 років (востаннє була обрана 03.11.2016) .

Замість звільненої особи (повноваження якої припинено) на посаду Ре
візора ПрАТ СК «ОНІКС» нікого не призначено (не обрано).

Рішення про обрання до складу Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» Го
лови Наглядової ради Новікової Яни Михайлівни, уповноваженого пред
ставника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, прийнято позачерговими 
загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства Стра
хова компанія «ОНІКС» 26 грудня 2018 року (протокол від 26.12.2018).

Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» Нові
кової Яни Михайлівни (паспорт серії НЕ №080492, виданий Чигиринським 
РВ УМВС України в Черкаській області 13.02.2002) виконано на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ СК 
«ОНІКС».

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста
тутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %. 

Новікова Яна Михайлівна не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини.

Строк на який обрано особу: з 27 грудня 2018 року до 26 грудня 2021 
року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років: з 
12.09.2011 по 03.02.2014  начальник відділу кредитування корпоративних 
клієнтів Регіонального Управління м. Кременчук ПАТ «АКБ БАНК»; з 
04.02.2014 по 07.05.2014  начальник відділу кредитування Регіонального 
Управління м. Кременчук ПАТ «АКБ БАНК»; з 29.12.2014 по 24.07.2018  
керівник служби внутрішнього аудиту ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (попере

днє найменування ПАТ «ПФБ»); з 25.07.2018 по теперішній час  керівник 
служби внутрішнього аудиту ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Рішення про обрання до складу Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» 
члена Наглядової ради Гирки Надії Олексіївни, уповноваженого представ
ника акціонера Матицина Володимира Митрофановича, прийнято позачер
говими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товари
ства Страхова компанія «ОНІКС» 26 грудня 2018 року (протокол від 
26.12.2018).

Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: Обрання члена Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» Гирки 
Надії Олексіївни (паспорт серії КН №473145, виданий Автозаводським РВ 
КМУ УМВС України в Полтавській області 30.09.1997) виконано на підставі 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ СК 
«ОНІКС».

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста
тутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %. 

Гирка Надія Олексіївна не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини.

Строк на який обрано особу: з 27 грудня 2018 року до 26 грудня 2021 
року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років: з 
01.11.2010 по 30.05.2014  помічник Президента на ТОВ «Кребо ЛТД»; з 
02.06.2014 по 09.08.2015  помічник Президента на ПАТ «ПФБ»; з 10.08.2015 
по 24.04.2018  член Спостережної ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (попе
реднє найменування ПАТ «ПФБ»); з 25.04.2018 по 24.07.2018  член На
глядової ради ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»; з 25.07.2018 по теперішній час  
член Наглядової ради ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Рішення про обрання до складу Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» 
члена Наглядової ради Лихошвай Наталії Валентинівни, уповноваженого 
представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, прийнято позачергови
ми загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 
Страхова компанія «ОНІКС» 26 грудня 2018 року (протокол від 
26.12.2018).

Підстава такого рішення та обгрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: Обрання члена Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» Лихо
швай Наталії Валентинівни (паспорт серії КН №522351, виданий Крюків
ським РВ УМВС України в Полтавській області 26.11.1997) виконано на під
ставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ СК 
«ОНІКС».

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє особа в ста
тутному капіталі емітента (у відсотках) : 0 %. 

Лихошвай Наталія Валентинівна не має непогашеної судимості за ко
рисливі та посадові злочини.

Строк на який обрано особу: з 27 грудня 2018 року до 26 грудня 2021 
року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років: з 
06.10.2010 по 26.12.2018 Ревізор ПрАТ СК «ОНІКС»; з 01.07.2011 по тепе
рішній час Головний бухгалтер Філії ТРК «Європа» ТОВ «Градосфера» 
(основне місце роботи, з 06.09.2018  за сумісництвом); з 01.07.2011 по 
теперішній час фінансовий директор ТОВ «Градосфера» (за сумісни
цтвом), з 06.09.2018 Головний бухгалтер ТОВ «Градосфера» (основне 
місце роботи).

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  лавриков а.п.

приватне аКцІонерне товариСтво СтраХова КомпанІя «онІКС»
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повІдомлення 
про проведення поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонернноГо товариСтва «лемеШІвСЬКе» 
ідентифікаційний код:00488836

місцезнаходження: Україна, 07730,Київська обл., яготинський р-н, 
село лемешівка, вул. трудова, буд. 1

(надалі – «товариство»)
Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 січня 2019 року об 11:00 
годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою:Україна, 07730, Київська обл., яготинський р-н, село лемешів-
ка, вул. трудова, буд. 1, приміщення контори, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за
гальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 15 січня 2019 року з 
10:30 до 11:00 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Укра
їна, 07730, Київська обл., Яготинський рн, село Лемешівка, вул. Трудова, 
буд. 1, приміщення контори, актова зала №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загаль
них зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акці
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних 
зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 9 січня2019 року.

Для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 
Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує 
особу; представник акціонера  додатково документ, що належним чином 
підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстрацій
ною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, 
які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі пред
ставника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Това
риства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) мо
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре
сою: Україна, 07730, Київська обл., Яготинський рн, село Лемешівка, 
вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори, актова зала №1, по вівторках і 
четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа
ми –Директор–Хилько Петро Михайлович.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект 
порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку 
денного:

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «лемеШІвСЬКе» 

порядок денний: проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
1. Про обрання 
членів Лічильної 
комісії та 
прийняття 
рішення про 
припинення їх 
повноважень.

Обрати Головою Лічильної комісії –Потапенка Івана Миколайовича, Членами Лічильної комісії – Дорошенка Віктора Петровича та 
Невелюка Миколу Васильовича, із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства. 

2. Про затвер
дження порядку 
та способу 
засвідчення 
бюлетеню для 
голосування на 
Загальних зборах.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на Загальних зборах, шляхом його підписання головою 
реєстраційної комісії.

3. Про обрання 
Голови та 
секретаря 
Загальних зборів.

Обрати Головою Загальнихзборів – Зінченка Володимира Анатолійовича, Секретарем Загальнихзборів – Глушка Володимира 
Володимировича на час проведенняцихЗагальнихзборівакціонерів та уповноважитиїхпідписати Протокол загальнихзборів.

4. Затвердження 
регламенту 
позачергових 
Загальних зборів 
акціонерів 
Товариства.

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
 по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
 для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження 
у письмовому вигляді;
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із 
зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє 
пропозицію);
 питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до 
порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
 для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 
3х хвилин;
 кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які 
завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.

5. Прийняття 
рішення про 
ліквідацію ПАТ 
«Лемешівське» та 
затвердження 
порядку ліквідації.

У зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на 
відповідному ринку товарів та послуг, ліквідувати ПАТ «Лемешівське» та затвердити наступний порядок ліквідації:
1. Ліквідувати ПАТ «Лемешівське» (ідентифікаційний код 00488836, місцезнаходження: Україна, 07730, Київська обл., Яготинський рн, 
село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1).
2. Встановити слідуючий порядок ліквідації Товариства (відповідно до ст. 111 Цивільного Кодексу України.):
2.1. Забезпечити здійснення оприлюднення повідомлення про прийняття Загальними зборами рішення щодо припинення юридичної 
особи шляхом ліквідації, а також про персональний склад ліквідаційної комісії та її голову протягом десяти робочих днів з дня 
внесення запису про прийняття рішення загальними зборами про припинення Товариства шляхом ліквідації до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань в порядку, визначеному Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, шляхом надання відповідно до 
Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення Загальних зборів 
письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом 
ліквідації у обсягах та порядку, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб
підприємців та громадських формувань».
2.2. Протягом десяти робочих днів з дати проведення Загальних зборів надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку пакет документів для зупинення обігу акцій у зв'язку з прийнятим рішенням про ліквідацію Товариства у відповідності до 
рішення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013р. «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій».
2.3. Здійснити процедуру ліквідації ПАТ «Лемешівське» відповідно до порядку, визначеного положеннями Господарського кодексу 
України, Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
3. Встановити строк ліквідації Товариства 6 місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення щодо ліквідації та обрання 
ліквідаційної комісії. Цей строк може корегуватися в залежності від часу проходження певних станів ліквідаційної процедури.
4. Затвердити вище зазначені порядок та строк ліквідації ПАТ «Лемешівське».
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5. Доручити ліквідаційній комісії оприлюднити відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про ліквідацію Товариства 
та про порядок і строки заяви кредиторами претензій а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі у 
встановленні чинним законодавством строки.
5.1. Установити строк для заявлення кредиторами вимог до Товариства 2 місяці від дати оприлюднення повідомлення.
5.2. Встановити, що заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовому вигляді за адресою: Україна, 07730, Київська обл., 
Яготинський рн, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1.
5.3. Ліквідаційній комісії вимоги кредиторів здійснювати у порядку та черговості визначених Цивільним кодексом України та Закону 
України «Про акціонерні товариства», а саме:
 у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або 
смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
 у другу чергу  вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його 
інтелектуальної, творчої діяльності;
 у третю чергу  вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 у четверту чергу  всі інші вимоги кредиторів; (В зв’язку з тим, що Товариством не здійснювалось випуску привілейованих акцій, а 
черговості виключаються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями, виплати за привілейова
ними акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» виплати ліквідаційної 
вартості привілейованих акцій. Відповідно вимоги кредиторів, передбачені восьмою та дев’ятою чергою вважати відповідно п’ятою та 
шостою чергою). 
 у п'яту чергу  виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товари
ства»;
 у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм 
акцій.
Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. 
У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно 
розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
5.4. Визначити, що кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, розглядається ліквідаційною комісією після чого приймається відповідне рішення, яке надсилаєть
ся кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.
6. Ліквідаціній комісії після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, що 
включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Після складання 
проміжного ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія скликає загальні збори акціонерів Товариства для його розгляду та затвер
дження.
7. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційній комісії скласти ліквідаційний баланс, скликати загальні збори акціонерів 
Товариства для його розгляду та затвердження, забезпечити подання його державним органам відповідно до чинного законодавства.
8. Визначити, що якщо вартості майна Товариства виявиться недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то товариства 
здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом країни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру
том».
Майно ПАТ «Лемешівське» що залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним 
внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або 
місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподіляється серед власників простих іменних 
акцій ПАТ «Лемешівське».
Ліквідаційній комісії, у разі, коли після завершення розрахунків з кредиторами, у Товариства залишатимуться кошти, що підлягати
муть до виплат акціонерам та у ситуації, коли такі виплати фактично здійснити буде неможливо в силу відсутності основної частини 
акціонерів (не з’являються та не заявляють вимог), керуючись ст.34, ст.85 Закону України «Про нотаріат» внести, як боржник, грошові 
суми в депозит нотаріуса для видачі цих коштів нотаріусом кредиторам (акціонерам) на їх вимогу. Інформацію щодо реквізитів такого 
нотаріуса довести до Загальних зборів акціонерів Товариства при затвердженні Ліквідаційного балансу. 
Доручити Ліквідаційній комісії Товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу, надати до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства у 
відповідності до Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737.
За підсумками здійснення всіх процедур щодо ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії подати до Реєстраційної служби з метою 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «Лемешівське» в результаті 
його ліквідації, пакет документів, передбачений Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підпри
ємців та громадських формувань».
Визначити, що у разі наявності у цьому протоколі загальних зборів протиріч чи невідповідності в окремих частинах чинному 
законодавству України, всі дії щодо процедур ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії здійснювати відповідно до цього рішення з 
урахуванням норм закону».

6. Про припинення 
повноважень 
Наглядової 
ради 
Товариства.

У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Товариства припинити повноваження з 15 січня 2019 року: 
Голова Наглядової ради: НеведомськийЮрiйЛеонiдович;
Член Наглядової ради: ЖелiбаАнатолiйIванович;
Член Наглядової ради: Пiскiвець Валентин Андрiйович;

7. Про припинен
ня повноважень 
Директора 
Товариства.

У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Товариства припинитиповноваження з 15 січня 2019 року: 
Директора Товариства– Хилька Петра Михайловича.

8. Про обрання 
ліквідаційної 
комісії ПАТ 
«Лемешівське» та 
надання їй 
повноважень.

Обрати з 16 січня 2019 року Ліквідаційну комісію ПАТ «Лемешівське» у складі: 
Голова Ліквідаційної комісії –Хилька Петра Михайловича (паспорт серії СК № 836554 виданий Згурівським РВ ГУ МВС України в Київ
ській обл. 23.04.1998р., який зареєстрований за адресою: Київська обл., Згурівський рн, с. Усівка, вул. Макаренко, буд. 14, ідентифі
каційний номер 2282305076).
Член Ліквідаційної комісії –Бондаренко Олександр Іванович (паспорт серії СМ № 314170, виданий Яготинським РВГУ МВС України в 
Київській обл. 13.10.2000р., який зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Київська, буд. 28, ідентифікаційний 
номер 3057206717).
Член Ліквідаційної комісії – Бондаренко Анастасія Олександрівна (паспорт серії СТ № 466276, виданий Яготинським РС Управління 
ДМС України в Київській обл. 05.06.2015р., яка зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Яготин, пров. Довженка, буд 1А, кв. 32, 
ідентифікаційний номер 3333810864).
Надати ліквідаційній комісії повноваження відповідно до законодавства та затвердженого порядку ліквідації.

Права акціонерів
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ак

ціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові 
запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загаль

них зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про 
скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не 
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого 
частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок 
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денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при 
прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

Інформація про кількість акцій
Станом на 20 грудня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за
гальна кількість акцій Товариства складає 8 225 424 (вісім мільйонів двісті 
двадцять п’ять тисяч чотириста двадцять чотири) штуки простих іменних 
акцій. 

Станом на 20 грудня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 4 553 605 (чотири 
мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі шістсот п’ять) штук простих іменних 
акцій. 

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проек-

том  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку 
денного:http://lemeshov.emitent.org.ua

Довідки за телефоном: (04575) 36536

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Фiрма 
Київздравреконструкцiя"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02127868

3. Місцезнаходження 04080, мiсто Київ, 
Новоконстянтинiвська, 4Б

4. Міжміський код, телефон 
та факс

0444635826 0444635826

5. Електронна поштова 
адреса

vozny@ukrtrans.biz

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

http://02127868.infosite.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО

ВАРИСТВА «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ»
№ 1 вiд 26.12.2018 року (далi по тексту – Товариство) прийнято 

рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб емiтента в 
зв’язку з прийняттям Рiшення про вiдсутнiсть органiв Наглядової Ради 
та Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: 

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Товариства: Ар
хипенко Сергiй Миколайович (паспорт № 000416529, вiд 24.03.2017, 
орган що видав 8036), який володiє 2 160 000 штук простих, iменних 
акцій ПрАТ «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ», що складає 100 % 
у статутному капiталi Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, перебував на посадi Голови Наглядової Ради То
вариства термiном 1 рiк 7 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи на по
саду Голови Наглядової Ради Товариства нiкого не призначено в 
зв’язку зi скасуванням Наглядової Ради Товариства, як органу 
управлiння на пiдставi Рiшення Єдиного акцiонера ПрАТ «ФIРМА 
КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 26.12.2018р.

Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО
ВАРИСТВА «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 26.12.2018 
року (далi по тексту – Товариство) прийнято рiшення про змiни в персо
нальному складi посадових осiб емiтента в зв’язку з прийняттям 
Рiшення про вiдсутнiсть органiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, а саме: 

Припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства: 
Фесенко Свiтлана Iллiвна (паспорт, серiя СН № 479550 виданий 
Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 21.05.1997, що зареєстро
вана за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 27, кв. 5), 
яка на момент обрання володiла 5 (п’ять) акцiй, що складало 
0,000231% статутного капiталу Товариства, станом на сьогоднiшнiй 
день не володiє акцiями Товариства, частка в статутному капiталi 
Товариства – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi Члена 
Наглядової Ради Товариства термiном 1 рiк 8 мiсяцiв. Замiсть 

звiльненої особи на посаду Члена Наглядової Ради Товариства 
нiкого не призначено в зв’язку зi скасуванням Наглядової Ради То
вариства, як органу управлiння на пiдставi Рiшення Єдиного 
акцiонера 

ПрАТ «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 26.12.2018р.
Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО

ВАРИСТВА «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 26.12.2018 
року (далi по тексту – Товариство) прийнято рiшення про змiни в персо
нальному складi посадових осiб емiтента в зв’язку з прийняттям 
Рiшення про вiдсутнiсть органiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, а саме: 

Припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства: 
Андрушенко Валерiя Данилович (паспорт, серiя СН № 201166, ви
даний Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 21.05.1996р., що 
зареєстрований за адресою: 03141, м. Київ, вул. Волгоградська, 39, 
кв. 162), який на момент обрання володiв 5 (п’ять) акцiй, що склада
ло 0,000231% статутного капiталу Товариства, станом на 
сьогоднiшнiй день не володiє акцiями Товариства, частка в статут
ному капiталi Товариства – 0%. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на 
посадi Члена Наглядової Ради Товариства термiном 1 рiк 8 мiсяцiв. 
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена Наглядової Ради Товари
ства нiкого не призначено в зв’язку зi скасуванням Наглядової Ради 
Товариства, як органу управлiння на пiдставi Рiшення Єдиного 
акцiонера ПрАТ «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 
26.12.2018р.

Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО
ВАРИСТВА «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 26.12.2018 
року (далi по тексту – Товариство) прийнято рiшення про змiни в персо
нальному складi посадових осiб емiтента в зв’язку з прийняттям 
Рiшення про вiдсутнiсть органiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, а саме: 

Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства: 
Савченко Олега Iвановича (паспорт, серiя СО № 440595 виданий 
22.08.2000р., Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, що зареєстрова
ний за адресою: 04211, м. Київ, вул. М. Залка, 4а, кв. 107), який на мо
мент обрання володiв 5(п’ятьма) акцiями Товариства, станом на 
сьогоднiшнiй день не володiє акцiями Товариства, частка в статутному 
капiталi Товариства – 0%. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, перебував на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї То
вариства термiном 2 рiк 8 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи на по
саду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства нiкого не призначено в 
зв’язку зi скасуванням Ревiзiйної комiсiї Товариства, як органу 
управлiння на пiдставi Рiшення Єдиного акцiонера ПрАТ «ФIРМА 
КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 26.12.2018р.

Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО
ВАРИСТВА «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 26.12.2018 
року (далi по тексту – Товариство) прийнято рiшення про змiни в персо
нальному складi посадових осiб емiтента в зв’язку з прийняттям 
Рiшення про вiдсутнiсть органiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, а саме: 

Припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства: Мар
тинова Олена Михайлiвна (паспорт, серiя СО № 257874 виданий 
23.11.1999р., Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi, що зареєстро
вана за адресою: 02147, м. Київ, бульвар Давидова, 13А, кв. 102), яка 
на момент обрання володiла 5(п’ятьма) акцiями Товариства, станом на 
сьогоднiшнiй день не володiє акцiями Товариства, частка в статутному 
капiталi Товариства – 0%. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї  
Товариства термiном 2 роки 8 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи на 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«фIрма КиївЗдравреКонСтрУКцIя»
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посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства нiкого не  
призначено в зв’язку зi скасуванням Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
як органу управлiння на пiдставi Рiшення Єдиного  
акцiонера ПрАТ «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 
26.12.2018р.

Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО
ВАРИСТВА «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 26.12.2018 
року (далi по тексту – Товариство) прийнято рiшення про змiни в персо
нальному складi посадових осiб емiтента в зв’язку з прийняттям 
Рiшення про вiдсутнiсть органiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, а саме: 

Припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства: Єжо
вої Олени Євгенiвни (паспорт, серiя СН № 318540 виданий 15.10.1996р., 
Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi, що зареєстрована за адре
сою: 01010, м. Київ, вул. Сiчневого повстання, 3, кв. 173, яка на момент 
обрання володiла 5(п’ятьма) акцiями Товариства, станом на 
сьогоднiшнiй день не володiє акцiями Товариства, частка в статутному 
капiталi Товариства – 0%. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, перебував на посадi Члена Ревiзiйної  
комiсiї Товариства термiном 2 роки 8 мiсяцiв. Замiсть звiльненої 
особи на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства  
нiкого не призначено в зв’язку зi скасуванням Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, як органу управлiння на пiдставi Рiшення Єдиного 
акцiонера ПрАТ «ФIРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦIЯ» № 1 вiд 
26.12.2018р.

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

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

2. Найменування посади Возний Анатолiй Михайлович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
26.12.2018

(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «СУмСЬКий Завод наСоСноГо 
та енерГетиЧноГо маШино БУдУван ня 
«наСоС енерГомаШ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05785448
3. Місцезнаходження: 40011, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542)700049 (0542)700042
5. Електронна поштова адреса: ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://nempump.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі 

зміною прав акціонерів

II. текст повідомлення
26.12.18 Позачерговi загальнi збори акцiонерiв АТ «Сумський завод 

«Насосенергомаш» (далi  Товариство) прийняли рiшення про внесен
ня змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в  
новiй редакцiї. Зокрема, до Статуту внесене наступне доповнення, 
пов’язане зi змiною прав акцiонерiв власникiв простих iменнихакцiй 
Товариства: 

Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання 
акцiй Товариства, якi пропонуються їх власником до відчуження третiй 
особi.

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 Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
26.12.2018

(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезнаходжен
ня: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (057) 7522700, (057) 7522795. 5. Електронна поштова адреса: 
ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до
датково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра
вочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства (єдиним акціонером) 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
21.12.2018р.; Відомості щодо правочинів:  характер правочинів  надання 
попередньої згоди Товариству на укладення протягом 2018 року (до 
31.12.2018 року включно) додаткових угод до Договорів оренди нерухомого 
майна № 181754 від 06.11.2018 року, № 181381 від 31.08.2018 року, 
№ 181383 від 31.08.2018 року, щодо зміни розміру орендної плати, зміни 
площі орендованих приміщень, а також зміни строку дії договорів. Умови 
правочину визначаються на розсуд Генерального директора;  гранична 
сукупність вартості правочинів  165 000 000,00 (сто шістдесят п'ять мільйо
нів гривень 00 коп.) грн.;  вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності  577 777 тис.грн.;  співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках)  28,56%;  загальна кіль
кість голосуючих акцій  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що за
реєстровані для участі у загальних зборах  12 862 593 шт., кількість голо
суючих акцій, що проголосували «за»  12 862 593 шт. та «проти»  0, 
прийняття рішення.

Дата прийняття загальними зборами товариства (єдиним акціонером) 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
21.12.2018р.; Відомості щодо правочинів:  характер правочинів  надання 
попередньої згоди Товариству на укладення протягом 2019 року (до 
20.12.2019 року включно) додаткових угод до Договорів оренди нерухомого 
майна № 181754 від 06.11.2018 року, № 181381 від 31.08.2018 року, 

№ 181383 від 31.08.2018 року, щодо зміни розміру орендної плати, зміни 
площі орендованих приміщень, зміни строку дії договорів, а також зміни 
характеру розрахунку орендної плати (врахування окремо або у складі 
орендної плати витрат на комунальні послуги (електроенергія, водопоста
чання, каналізація, опалення тощо). Умови правочину визначаються на 
розсуд Генерального директора;  гранична сукупність вартості правочи
нів   390 000 000,00 (триста дев'яносто мільйонів гривень 00 коп.) грн.;  
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  
577 777 тис.грн.;  співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос
ті (у відсотках)  67,50%;  загальна кількість голосуючих акцій   
12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо
сували «за»  12 862 593 шт. та «проти»  0, прийняття рішення.

Дата прийняття загальними зборами товариства (єдиним акціонером) 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
21.12.2018р.; Відомості щодо правочинів:  характер правочинів  надання 
попередньої згоди Товариству на укладення додаткових угод до Договору 
оренди обладнання № 170007 від 23.12.2016р. щодо зміни переліку облад
нання, що надається в оренду, зміни розміру орендної плати, а також стро
ку дії договору. Попередня згода на укладення додаткових угод до вищев
казаного договору діє до 20.12.2019 року включно. Умови правочину 
визначаються на розсуд Генерального директора;  гранична сукупність 
вартості правочинів  70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень 00 коп.) 
грн.;  вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт
ності  577 777 тис.грн.;  співвідношення граничної сукупності вартості пра
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках)  12,12%;  загальна кількість голосуючих акцій   
12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо
сували «за»  12 862 593 шт. та «проти»  0, прийняття рішення.

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 ______ Івіна в.в.
22.12.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «новий СтилЬ»
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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 
"Новоселiвський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

30773938

3. Місцезнаходження 63209, с. Новоселiвка, вул. Пiщана, буд. 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(05740) 42502 (05740) 43072

5. Електронна поштова 
адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

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

http://www.ngok.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товари

ства «Новоселiвський гiрничозбагачувальний комбiнат» (далi  Товари
ство) протокол № 2 вiд 20.12.2018 року припиненi повноваження члена на
глядової ради Товариства  Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року 
народження, IПН 2315610679 (акцiями АТ «Новоселiвський ГЗК» не 
володiє), який представляє iнтереси акцiонера  товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому на
лежить 40 298 733 штук простих iменних акцiй Товариства з моменту при
йняття цього рiшення. У Ткача Iгора Васильовича вiдсутнi непогашенi 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймав Ткач I. В. 
протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ «Глини Донба
су». На посадi члена наглядової ради Товариства перебував з 25 листопа
да 2016 року. Таке рiшення прийнято з метою приведення складу наглядо
вої ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону України вiд 16.11.2017 року 
№ 2210 VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 
спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних 
паперiв» (зi змiнами та доповненнями).

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товари
ства «Новоселiвський гiрничозбагачувальний комбiнат» (далi  Товариство) 
протокол № 2 вiд 20.12.2018 року членом наглядової ради Товариства,строком 
на три роки обрано  Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народження, IПН 
2315610679 (акцiями АТ «Новоселiвський ГЗК» не володiє), який представ
ляє iнтереси акцiонера  товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА 
ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук про

стих iменних акцiй Товариства з моменту прийняття цього рiшення. У Ткача 
Iгора Васильовича вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Посади, якi обiймав Ткач I. В. протягом останнiх п'яти рокiв: гене
ральний директор ПрАТ «Глини Донбасу». Таке рiшення прийнято з метою 
приведення складу наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону 
України вiд 16.11.2017 року № 2210 VIII «Про внесення змiн до деяких зако
нодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення 
iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» (зi змiнами та доповненнями).

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства 
«Новоселiвський гiрничозбагачувальний комбiнат» (далi  Товариство) про
токол № 2 вiд 20.12.2018 року членом наглядової ради Товариства, строком 
на три роки обрано  Герасимчук Юлiю Олегiвну, 1977 року народження, IПН 
2837516525 (акцiями АТ «Новоселiвський ГЗК» не володiє), яка представляє 
iнтереси акцiонера  товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЛIКА ХОЛ
ДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих 
iменних акцiй Товариства з моменту прийняття цього рiшення. У Герасимчук 
Юлiї Олегiвни вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Посади, якi обiймала Герасимчук Ю.О. протягом останнiх п'яти рокiв: аналiтик 
з iнвестицiй ПрАТ «Глини Донбасу». Таке рiшення прийнято з метою приве
дення складу наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до Закону України 
вiд 16.11.2017 року № 2210 VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих 
актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй 
емiтентами цiнних паперiв» (зi змiнами та доповненнями).

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товари
ства «Новоселiвський гiрничозбагачувальний комбiнат» (далi  Товариство) 
протокол № 2 вiд 20.12.2018 року головою наглядової ради Товариства, 
строком на три роки обрано  Ткача Iгоря Васильовича, 1963 року народжен
ня, IПН 2315610679 (акцiями АТ «Новоселiвський ГЗК» не володiє), який 
представляє iнтереси акцiонера  товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«СIЛIКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 
штук простих iменних акцiй Товариства з моменту прийняття цього рiшення. 
У Ткача Iгора Васильовича вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посади, якi обiймав Ткач I. В. протягом останнiх п'яти 
рокiв: генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу». Таке рiшення прийнято 
з метою приведення складу наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до 
Закону України вiд 16.11.2017 року № 2210 VIII «Про внесення змiн до дея
ких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучен
ня iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» (зi змiнами та доповненнями).

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 Оседця Микола Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.12.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «новоСелIвСЬКий ГIрниЧо-ЗБаГаЧУвалЬний КомБIнат»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «ХарЧопродпаКУвання» 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03569120
3. Місцезнаходження: 03039, м. Київ вул. СаперноСлобідська, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5694917 044 5694918
5. Електронна поштова адреса: bravhpp@bravhpp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://emitent.tetrastudio.com/hpp
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 26.12.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання 

Наглядової ради Товариства №9 від 26.12.2018 р.
посадова особа аксьонов віталій тимофійович (паспорт: серія СО 

номер 790912 виданий 29.12.2001 р. Подільське РУ ГУ МВС України в м. Ки
єві), призначена на посаду Голова правління. Володiє часткою в статутно
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непо
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: три роки (до 26.12.2021 р.). Інші посади, які обіймала осо
ба протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «Компанія «Рідна їжа» 
м. Київ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято Наглядовой радою 26.12.2018 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання 
Наглядової ради Товариства №9 від 26.12.2018 р.

посадова особа Гончарук тетяна василівна (паспорт: серія СН но
мер 215598 виданий 06.06.1996 р. Шевченкіський РУ ГУ МВС України в 
м. Києві), призначена на посаду Член правління. Володiє часткою в ста
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: три роки (до 26.12.2021 р.). Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер 
ПрАТ «ХПП». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 26.12.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання 

Наглядової ради Товариства №9 від 26.12.2018 р..
посадова особа данилейко валентина миколаївна (паспорт: серія 

СН номер 344214 виданий 10.12.1996 р. Жовтневим РУ ГУ МВС м. Києва), 
призначена на посаду Член правління. Володiє часткою в статутному ка
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непога
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: три роки (до 26.12.2021 р.). Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: не має. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій.

III. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль
ність згідно із законодавством. 

2.
Голова правління Аксьонов В.Т.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Укргазвидобуток»

2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3647930, (044) 3647930
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://25635581.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2018 р. (Протокол 
№31 від 27.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Глазунова Сергія Миколайовича. Підстава такого рішен
ня: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 27.12.2018 р. (Про
токол №31 від 27.12.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень як чле
на Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради. 
Паспортні дані: паспорт серії СН, №944404, виданий 25.12.1998 р. Старо
київським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 01.09.2018 р., на по
саді Голови Наглядової ради  з 03.09.2018 р.

27.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№31 від 27.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Гуляєва Валерія Івановича. Підстава такого рішення: рі
шення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №31 від 
27.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії СН, №336197, виданий 
31.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 
28.04.2017 р.

27.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№31 від 27.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Соколову Руслану Миколаївну. Підстава такого рішення: 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №31 від 
27.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії МК, №403152, виданий 
06.02.1997 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по
садові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена На
глядової ради з 28.04.2017 р.

27.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№31 від 27.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Глазунова Сергія Микола
йовича, представника акціонера Смарт Енерджі Б.В., Членом Наглядової 

ради. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Това
риства (Протокол №31 від 27.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії СН, 
№944404, виданий 25.12.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корис
ливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до переобрання, 
але на строк, не більше 3х років. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: незалежний директор, фінансовий директор, директор, директор з 
інвестицій, радник з фінансів, директор зі стратегічного планування та роз
витку, генеральний директор.

27.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№31 від 27.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Гуляєва Валерія Івано
вича, незалежного директора, Членом Наглядової ради. Підстава такого 
рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 
№31 від 27.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії СН, №336197, ви
даний 31.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, на який обрано: до переобрання, але на строк, 
не більше 3х років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: за
відувач кафедри вищої математики Національного транспортного уні
верситету.

27.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
№31 від 27.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Соколову Руслану Мико
лаївну, представника акціонера Смарт Енерджі Б.В., Членом Наглядової 
ради. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Това
риства (Протокол №31 від 27.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії МК, 
№403152, виданий 06.02.1997 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в 
Харківській області. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимос
ті за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до пере
обрання, але на строк, не більше 3х років. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: заступник директора з правових питань, головний еко
номіст, заступник директора юридичного департаменту.

Наглядовою радою Товариства 27.12.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової Ради Товариства Глазунова Сергія Миколайовича. 
Підстава такого рішення: рішення Наглядової Ради Товариства від 
27.12.2018 р. (Протокол від 27.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії 
СН, №944404, виданий 25.12.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корис
ливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до переобрання, 
але на строк, не більше 3х років. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: незалежний директор, фінансовий директор, директор, директор з 
інвестицій, радник з фінансів, директор зі стратегічного планування та роз
витку, генеральний директор. 

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

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

2. директор   махновець в.п.  27.12.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «УКрГаЗвидоБУтоК»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне това-
риСтво "донБаСенерГо"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

23343582

3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

7. Вид особливої інформації Відомості про факти включення/
виключення цінних паперів до біржового 
реєстру фондової біржі

II. текст повідомлення
АТ «Українська бiржа» (ЄДРПОУ 36184092) листом вiд 26.12.2018 

№5853/01/18 повiдомила, що рiшенням Котирувальної комiсiї №2023 вiд 
21.12.2018, у зв’язку з приведенням дiяльностi Бiржi у вiдповiднiсть до вимог 
рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про за
твердження Змiн до Положення про функцiонування фондових бiрж» №546 
вiд 03.08.2018 акцiї простi iменнi ПАТ «Донбасенерго» з 26.12.2018 переведенi 
з 2го рiвня лiстингу до бiржового реєстру без розбивки на рiвень лiстингу.

До бiржового реєстру без розбивки на рiвень лiстингу переведено 100% 
простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго» у кiлькостi 23 644 301 шт., за

гальною номiнальною вартiстю 236 443 010,00 грн. (номiнальна вартiсть 
однiєї акцiї становить 10,00 грн.). 

Випуск простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго» було зареєстровано 
26.07.2010, про що свiдчить Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 
№164/05/1/10 видане 17.06.2011 Донецьким територiальним управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (код цiнних паперiв 
(ISIN): UA4000080675). 

Простi iменнi акцiї ПАТ «Донбасенерго» надають їх власникам однаковi 
права, а саме: 

 отримувати частину прибутку Товариства у виглядi дивiдендiв; 
 брати участь в управлiннi Товариством; 
 отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або 

вартостi частини майна Товариства;
 отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; 
 вносити пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку ден

ного Загальних зборiв Товариства, а також щодо нових кандидатiв до скла
ду органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного 
складу кожного з органiв; 

 знайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з пи
тань порядку денного Загальних зборiв Товариства;

 вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства; 
 iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створення, 

дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. 
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 Бондаренко едуард миколайович   27.12.2018
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 3. Місцезна
ходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (057) 7522700, (057) 7522795. 5. Електронна 
поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мере
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інфор
мації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо
містю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину  21.12.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв 
рішення  одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину  
збільшення суми позики, зокрема укладення додаткової угоди до До
говору позики № 001518 від 14.12.2018 року; Ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом правочину  65 000 000,00 (шістдесят п'ять 
мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності  577 777 тис.грн.; Співвідношен
ня ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт
ності (у відсотках)  11,25%; Загальна кількість голосуючих акцій   
12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у загальних зборах  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що про
голосували «за»  12 862 593 шт. та «проти»  0, прийняття рішення; 
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством  додаткові критерії Статутом не визна
чені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину  21.12.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв 
рішення  одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину  
збільшення загальної суми Контракту, зокрема укладення додаткової 
угоди до Контракту № 2601 від 26.01.2015 року. Предмет Контракту: 
постачання меблі офісної та комплектуючих до неї, крісел, стільців та 
комплектуючих до них; Ринкова вартість майна або послуг, що є пред
метом правочину  150 400 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів чотириста 
тисяч) російських рублів, що за курсом НБУ на 21.12.2018р. складає  
61 563 232,00 грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річ
ної фінансової звітності  577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості ак
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот
ках)  10,66%; Загальна кількість голосуючих акцій  12 862 593 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за»  12 862 593 шт. та «проти»  0, прийняття рішення; Додаткові кри
терії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством  додаткові критерії Статутом не визначені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину  21.12.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв 
рішення  одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину  
продовження строку дії Контракту до 31.12.2021 року, зокрема укла
дення додаткової угоди до Контракту № 02022018 від 02.02.2018 року. 
Предмет Контракту: постачання Покупцю меблі для сидіння, корпусні 
меблі, оббивні матеріали (тканина, вінілісткань, шкіра), регранулят, ме
талеві, пластикові і дерев'яні частини меблів, арматура, кріпильні та 
аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використовуються в 
меблів, устаткування для обробки металу, пластмаси і деревообробки, 
а також частини для такого обладнання, барвник для поліпропілену, 
труби електрозварні, смуга сталева, шпон, клей; Ринкова вартість май
на або послуг, що є предметом правочину  3 000 000,00 (три мільйони) 
євро, що за курсом НБУ на 21.12.2018р. складає  94 734 834,00 грн.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт
ності  577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)  16,40%; За
гальна кількість голосуючих акцій  12 862 593 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  12 862 593 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  12 862 593 шт. та 
«проти»  0, прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення пра
вочину до значного правочину не передбачені законодавством  додат
кові критерії Статутом не визначені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину  21.12.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв 
рішення  одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину  
зміна розміру орендної плати, зокрема укладення додаткової угоди до 
Договору оренди нерухомого майна №181383 від 31.08.2018 року; Рин
кова вартість майна або послуг, що є предметом правочину   
70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності  577 777 тис.грн.; 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної  
фінансової звітності (у відсотках)  12,12%; Загальна кількість голосую
чих акцій  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах  12 862 593 шт., кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за»  12 862 593 шт. та «проти»  0, прийняття 
рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного пра
вочину не передбачені законодавством  додаткові критерії Статутом 
не визначені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину  21.12.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв 
рішення  одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину 
 збільшення загальної суми Договору, а також зміна розміру площі 
орендованих приміщень, зокрема укладення додаткової угоди до До
говору оренди нерухомого майна № 181754 від 06.11.2018 року; Ринко
ва вартість майна або послуг, що є предметом правочину   
150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   
577 777 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан
ньої річної фінансової звітності (у відсотках)  25,96%; Загальна кількість 
голосуючих акцій  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що зареє
стровані для участі у загальних зборах  12 862 593 шт., кількість голо
суючих акцій, що проголосували «за»  12 862 593 шт. та «проти»  0, 
прийняття рішення; Додаткові критерії для віднесення правочину до зна
чного правочину не передбачені законодавством  додаткові критерії 
Статутом не визначені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину  21.12.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рі
шення  одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину  
збільшення загальної суми Договору, а також зміна розміру площі орен
дованих приміщень, зокрема укладення додаткової угоди до Договору 
оренди нерухомого майна № 181383 від 31.08.2018 року; Ринкова вар
тість майна або послуг, що є предметом правочину  200 000 000,00 (двіс
ті мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності  577 777 тис.грн.; Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках)  34,62%; Загальна кількість голосуючих акцій  12 862 593 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо
рах  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  
12 862 593 шт. та «проти»  0, прийняття рішення; Додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодав
ством  додаткові критерії Статутом не визначені.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину  21.12.2018р.; Назва уповноваженого органу, що прийняв рі
шення  одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину  по
ставка товару (пінополіуретан еластичний); Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину  350 000 000,00 (триста п'ятдесят 
мільйонів гривень 00 коп.) грн.; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності  577 777 тис.грн.; Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках)  60,58%; Загальна кількість голосуючих акцій  12 862 593 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо
рах  12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  
12 862 593 шт. та «проти»  0, прийняття рішення; Додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодав
ством  додаткові критерії Статутом не визначені.

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 ________ Івіна в.в.
22.12.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«новий СтилЬ»
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

товариСтво  
З оБмеженою 
вIдповIдалЬнIСтю 
"Стандарт - аГро"

2. Ідентифікаційний код юри
дичної особи

33268530

3. Місцезнаходження 37340, Полтавська обл., Гадяцький район, 
село Сари, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, 
будинок 49

4. Міжміський код, телефон 
та факс

380535423727 380535422834

5. Електронна поштова 
адреса

KochkalovA@ulf.com.ua

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

standartagrollc.com.ua 

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ТОВ «СТАНДАРТАГРО» №12К вiд 

26.12.2018 року, прийнято рiшення звiльнити з 26.12.2018 року з посади 
Головного бухгалтера Хохулю Юлiю Анатолiївну, за згодою сторiн, згiдно 
п.1 ст. 36 КЗпП України, на пiдставi заяви Хохулi Ю.А. Згоди на оприлю
дення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi Головного бухгалтера перебувала з 03.01.2007р.

Вiдповiдно до наказу Директора ТОВ «СТАНДАРТАГРО» №13К вiд 
26.12.2018 року, прийнято рiшення призначити Ярiз Надiя Миколаївна на 
посаду Головного бухгалтера з 27.12.2018р. Строк, на який призначено 
(обрано) особу  невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних данних. Останнi 5 рокiв займала наступнi 
посади: головний бухгалтер СПОП «Березоволуцьке», Провiдний бухгал
тер ТОВ «Агро  Край».

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 СТЕПАНОВИЧ РОМАН ОЛЕКСIЙОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.12.2018
(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 приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"нIКополЬСЬКий 
ремонтний Завод"

2. Ідентифікаційний код юридич
ної особи

31167067

3. Місцезнаходження 53200, мiсто Нiкополь, проспект 
Трубникiв, будинок 56

4. Міжміський код, телефон та факс 0(566)630200 Вiдсутнiй 
5. Електронна поштова адреса denis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.nrp.interpipe.biz

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «НРЗ» 27 грудня 2018 року (Протокол 

засiдання Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» №164 вiд 27.12.2018 року), на 
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту 
ПрАТ «НРЗ» прийнято наступні рішення:

 з 03.01.2019 року припинити повноваження члена Правлiння 
ПрАТ «НРЗ» Каряки Миколи Вячеславовича (паспорт серiї АН №777787, 
виданий ГУ МВС України в Днiпропетровськiй областi 21 грудня 2011 
року). Каряка М.В. акцiями ПрАТ «НРЗ» не володiє та не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi члена Правлiння 
ПрАТ «НРЗ» перебуває з 27.05.2016р. по 03.01.2019р.;

 з 04.01.2019 року обрати до складу Правлiння ПрАТ «НРЗ» у якостi 
члена Правлiння ПрАТ «НРЗ» Драчевського Вiктора Васильовича (пас
порт серiї АЕ №146659, виданий Нiкопольським МВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 26 серпня 1995 року). Драчевський В.В. акцiями 
ПрАТ «НРЗ» не володiє та не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Драчевського В.В. обрано на невизначений строк. Про
тягом останнiх п’яти рокiв Драчевський В.В. обiймав наступнi посади: ди
ректор з безпеки ПАТ «IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ»; 
директор з економiчної безпеки ПАТ «IНТЕРПАЙП НТЗ». У iнших юридич
них особах обiймає посади: член правлiння ПАТ «IНТЕРПАЙП НМТЗ».

Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Правлiння 
ПрАТ «НРЗ».

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. Найменування посади Соляник Сергiй Олександрович
тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

27.12.2018
(дата)

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для 

опублікування в офіційному друкованому виданні).
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; Місцезнаходження: 17500, 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14; Міжміський код, теле
фон та факс: 0445228471; Електронна поштова адреса: ipack@emitent.
net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 30057276.smida.gov.ua; Вид особли
вої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи
нення значних правочинів. 

2. текст повідомлення: 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЙПЕК» (на

далі  Товариство), якi вiдбулись 26.12.2018р.(протокол №4/2018 вiд 
26.12.2018р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом перiоду з 01.01.2019р. по 31.03.2019р., в тому 
числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або 
внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання 
або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товари
ства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв при
дбання та вiдчуження будьякого рухомого та нерухомого майна Това

риства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) 
автотранспортних засобів, договорiв вiдступлення права вимоги, 
договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, по
слуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, будь яких 
інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до цих до
говорів. Гранична сукупна вартiсть  не бiльш нiж 250 000 000 (двісті 
п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 6613,1 тис. грн. тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить – 3780,4%. Загальна кількість голосую
чих акцій  140 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах  140 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення  140 штук. Кількість голосую
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення  0 штук. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не 
визначенi.

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. Голова правління ПрАТ «АЙПЕК» Чернікова О.С.

приватне аКцIонерне товариСтво «айпеК»
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відомості  
про зміну типу та найменування акціонерного товариства

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБIНАТ»

Організаційноправова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278818; Місце знаходження: 

Одеська область, 68600, Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300;
Міжміський код та телефон, факс: 0484170587, 0484170592;
Електронна поштова адреса: fin@ckk.com.ua.

текст повідомлення
Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 1/2018 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО
КАРТОННИЙ КОМБIНАТ» Загальними зборами акціонерів 19.12.2018р. 
було прийнято рiшення змiнити тип акцiонерного товариства з публiчного 
на приватне, а також змiнити найменування акцiонерного товариства. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 21.12.2018року.

відомості про зміну типу  
та найменування акціонерного товариства

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

повне найменування 
акціонерного товари-

ства до зміни

повне найменування 
акціонерного товариства 

після зміни
1 2 3 4
1 21.12.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«IЗМАЇЛЬСЬКИЙ 
ЦЕЛЮЛОЗНО

КАРТОННИЙ КОМБIНАТ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

«IЗМАЇЛЬСЬКИЙ 
ЦЕЛЮЛОЗНО

КАРТОННИЙ КОМБIНАТ»

Голова правлiння ____________  протащук Сергй Сергiйович

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво
«IЗмаїлЬСЬКий целюлоЗно-Картонний КомБIнат»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АТ «Український науководослідний 
інститут вогнетривів імені А.С. Бережного». 2. Код за ЄДРПОУ: 00190503. 
3. Місцезнаходження: 61024 м. Харків, Гуданова, 18. 4. Міжміський код, те
лефон та факс: 057 7003440 057 7142945. 5. Електронна поштова адреса: 
ukrniio@kharkov.ukrtel.net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат
ково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ukrniio.
pat.ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра

вочину: 26.12.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прий
няв: Наглядова рада; Предмет правочину: Договір № 1072019 з ТОВ «СТО
ЛИЦЯ ЛТД» на створення та передачу науковотехнічної продукції; Ринкова 

вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповід
но до законодавства: 2097,48 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 10781 тис. грн; Співвідношення рин
кової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо
тках): 19,45534%; Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради    5, 
відсутні  2. Кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення    3, 
«проти» прийняття рiшення – 0. Додаткові критерії для віднесення право
чину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони 
визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

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

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

директор мартиненко в.в. 27.12.2018

ат «УКраїнСЬКий наУКово-доСлІдний ІнСтитУт воГнетривІв  
ІменІ а.С. БережноГо»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIо-

нерне товариСтво 
«БанК фамIлЬний» 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м. Київ,  

проспект Голосiївський, б. 26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.fbank.com.ua

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

II. текст повідомлення

22.12.2018 Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради 
№47/2018 вiд 22.12.2018) про надання згоди на вчинення значного правочину  
на розмiщення вiльних коштiв Банку в депозитнi сертифiкати Нацiонального 
банку України на тендерi 22.12.2018, на строк «овернайт», в сумi 50 000 000,00 грн.
(п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 коп.).

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 50 000 000,00 грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 381 498 
тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
13,11%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради  6 голосiв, кiлькiсть 
голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення,  6 голосiв, «проти»  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 Квашнiн Олександр Сергiйович
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.12.2018
(дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«делойт енд тУШ юКрейнІан СервІСеЗ КомпанІ»

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ»
2. Організаційноправова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25642478
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4909000, (044) 4909001
6. Електронна поштова адреса: vimelnychuk@deloitte.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/
aboutdeloitte/articles/deloitteinukraine.html

8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата вчинення 
дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження)

посада прізвище, ім’я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи

розмір частки в статутно-
му капіталі емітента (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6
21.12.2018 припинено повнова

ження
Генеральний директор Заноза Євген Олексійович д/н 35%

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 
(надалi  "ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК") (Протокол № 31 вiд 21 грудня 2018 року) 21 грудня 2018 року припинено повноваження Генерального 
директора ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" Занози Євгена Олексiйовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку iз заявою про 
звiльнення за власним бажанням. Заноза Євген Олексiйович володiє часткою у статутному капiталi емiтента (35 %), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого ця особа перебувала на посадi: з 01 жовтня 1998 року;
21.12.2018 припинено повнова

ження
Заступник Генерального 

директора
Вахт Володимир Володими

рович
д/н 35%

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI" (надалi  "ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК") (Протокол № 31 вiд 21 грудня 2018 року) 21 грудня 2018 року припинено повноваження 
заступника Генерального директора ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" Вахта Володимира Володимировича (особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) у зв'язку iз заявою про звiльнення за власним бажанням. Вахт Володимир Володимирович володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента (35 %), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого ця особа перебувала на посадi: з 02 червня 
2015 року.
21.12.2018 припинено повнова

ження
Заступник Генерального 

директора
Булах Андрiй Григорович д/н 0%

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 
(надалi  "ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК") (Протокол № 31 вiд 21 грудня 2018 року) 21 грудня 2018 року припинено повноваження заступника Генераль
ного директора ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" Булаха Андрiя Григоровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку iз заявою про 
звiльнення за власним бажанням. Булах Андрiй Григорович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0 %), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого ця особа перебувала на посадi: з 22 травня 2017 року.
21.12.2018 Обрано Голова комiсiї з припинення Заноза Євген Олексійович д/н 35%
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК (Протокол № 31 вiд 21 грудня 2018 року) 21 грудня 2018 року, у зв'язку з 
прийнятим рiшенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" шляхом 
його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" та прийняття 
рiшення про створення Комiсiї з припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", обрано Голову комiсiї з припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"  Занозу 
Євгена Олексiйовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), володiє часткою у статутному капiталi емiтента (35 %), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана до моменту державної реєстрацiї припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК". Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Делойт i Туш"
21.12.2018 Обрано Член Комiсiї з припинення Вахт Володимир Володими

рович
д/н 35%

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК (Протокол № 31 вiд 21 грудня 2018 року) 21 грудня 2018 року, у 
зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI" та прийняття рiшення про створення Комiсiї з припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", обрано члена Комiсiї з припинення 
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"  Вахта Володимира Володимировича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), володiє часткою у 
статутному капiталi емiтента (35 %), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана до моменту державної реєстрацiї 
припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК". Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора ТОВ "Делойт i 
Туш", менеджер ТОВ "Делойт i Туш".
21.12.2018 Обрано Член Комiсiї з 

припинення
Булах Андрiй Григорович д/н 0%

Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК (Протокол № 31 вiд 21 грудня 2018 року) 21 грудня 2018 року, у зв'язку 
з прийнятим рiшенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 
шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" та 
прийняття рiшення про створення Комiсiї з припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", обрано члена Комiсiї з припинення ПрАТ "Делойт енд Туш 
ЮСК"  Булаха Андрiя Григоровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), не володiє часткою у статутному капiталi емiтента (0 %), 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана до моменту державної реєстрацiї припинення ПрАТ "Делойт енд Туш 
ЮСК". Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора ТОВ "Делойт i Туш", директор вiддiлу аудиту 
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством.
2. Голова Комісії з припинення  ______  Заноза Євген Олексійович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
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приватне аКцІонерне товариСтво «делойт 
енд тУШ юКрейнІан СервІСеЗ КомпанІ»

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ»
2. Організаційноправова форма емітента: Приватне акціонерне това

риство.
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25642478
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4909000, (044) 4909001
6. Електронна поштова адреса: vimelnychuk@deloitte.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/
aboutdeloitte/articles/deloitteinukraine.html

8. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом злиття, при
єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду

ІІ. текст повідомлення
відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, 

поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Суб’єкт, який прийняв рішення про 
припинення емітента

Способи 
припинення

1 2 3 4
1. 21.12.2018 Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Перетворення
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI", якi 
вiдбулися 21 грудня 2018 року (Протокол № 31 вiд 21.12.2018 р.) було прийнято 
рiшення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" шляхом перетворен
ня в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД 
ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI". Результати голосування: "За"  1 000 
голосiв (100 % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що 
беруть участь у голосуваннi та є власниками голосуючих акцiй, "Проти"   
0 голосiв, "Утримався"  0 голосiв. Причини прийняття рiшення про припинення 
шляхом перетворення: економiчна недоцiльнiсть подальшого фiнансування 
органiзацiйноправової форми  акцiонерне товариство. При перетвореннi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" всi його майновi i немайновi права, грошовi 
кошти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять до його правонас
тупника  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ 
ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" вiдповiдно до передавального 
акта, що буде складений пiсля спливу строку заявлення вимог кредиторами 
Товариства. Статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 
дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI", 

розмiр якого становить 60 000 (шiстдесят тисяч) гривень 00 копiйок. ПРИВАТ
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI" здiйснює обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" на частки у ста
тутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕ
ЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI", що створюється 
внаслiдок перетворення. Акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" конвертуються у част
ки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" правонаступника ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI", та розподiляються серед його учасникiв. Розподiл часток ТОВАРИ
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН 
СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi 
акцiй, що була мiж акцiонерами у статутному капiталi ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI", що перетворюється. Коефiцiєнт конвертацiї: 1:1 (одна акцiя ПРИ
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН 
СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" обмiнюється на одну частку у статутному капiтал ТОВА
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI"). Номiнальна вартiсть однiєї простої 
iменної акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД 
ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" згiдно статуту становить 60 (шiстдесят 
гривень) гривень 00 копiйок та вiдповiдає вартостi однiєї частки у статутному 
капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД 
ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI"  праванаступника ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ 
КОМПАНI", що буде створене в процесi перетворення. Таким чином, одна 
частка у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 
буде становити 60 (шістдесят) гривень 00 копiйок.Вартiсть частки учасника у 
статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI"  правонаступника 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" повинна дорiвнювати номiнальнiй вартостi 
всiх акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI", якi належали акцiонерам на дату затвер
дження установчих документiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 
 правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ 
ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI". При цьому, розмiр частки (у 
вiдсотках до статутного капiталу) учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 
буде дорiвнювати розмiру частки (у вiдсотках) акцiонера у статутному капiталi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI".

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

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

2. Голова Комісії з припинення  _____  Заноза Євген Олексійович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

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 
товариСтво 
"ЗапорIжвоГнетрив"

2. Код за ЄДРПОУ 00191885
3. Місцезнаходження 69106 м.Запорiжжя Пiвнiчне шосе/

вулиця Теплична, буд.22 "Б"/1
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2224201 (061)2224212
5. Електронна поштова адреса n.iv.kotovskaya@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zaporozhogneupor.com.

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 32 вiд 

«02» квiтня 2018р.) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:
 припинити виконання Гоманом Сергiєм Володимировичем повнова

жень виконуючого обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». Гоман С.В. пе
ребував на посадi з 27.02.2018року. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 
16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». Посадова особа не на

дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капiталi 
ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв Гоман 
Сергiй Володимирович обiймав посади:  Директор з технологiї та якостi 
ПАТ «МК«ЗАПОРIЖСТАЛЬ»; член Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖ
ВОГНЕТРИВ»(незалежний директор);  виконуючий обов’язки Генерально
го директора ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»

 вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства призначити на посаду 
Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» Гомана Сергiя Володимировича на термiн почи
наючи з «03» квiтня 2018 року по «02» квiтня 2019 року (включно). Посадо
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Ста
тутному капiталi ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Гоман Сергiй Володимирович обiймав посади:  Директор з 
технологiї та якостi ПАТ «МК«ЗАПОРIЖСТАЛЬ» ;член Наглядової ради 
ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (незалежний директор);  виконуючий 
обов’язки Генерального директора ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».

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 Гоман Сергiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.12.26
(дата)
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11
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«БУДМОНТАЖМЕХАНІЗАЦІЯ»

8

14. ПРАТ ГАЛСК 23
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34
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35

17. АТ ДНІПРОАЗОТ 4

18. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 30

19. АТ ЗАВОД «ТОЧМАШ» 15

20. ПАТ ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ 5

21. ПРАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 11

22. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 35

23. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 4

24. ПАТ ІВАНОФРАНКІВСЬКГАЗ 4

25. ПАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНОКАРТОННИЙ 
КОМБІНАТ

33

26. АТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 18

27. АТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 18

28. АТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 
ЗАВОД

10

29. ПРАТ ІНФУЗІЯ 24

30. ПРАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 22

31. ПРАТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 23

32. ПРАТ КРІСТАЛІСТ 3

33. ПАТ ЛЕМЕШІВСЬКЕ 25

34. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 12

35. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 
№1

12

36. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 
№1

13

37. ПРАТ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«СОЗИДАТЕЛЬ»

21

38. ПРАТ НАШЕ РАДІО 15

39. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 32

40. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 28

41. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 31

42. ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ

29

43. АТ ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧОХІМІЧНА КОМПАНІЯ 10

44. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ГОТЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
«ПОДІЛЛЯ»

3

45. ПІФ ПІФ «РЕМІПРОСПЕКТ» 18

46. ПРАТ ПОЛТАВАРИБГОСП 16

47. ПРАТ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ

19

48. АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 19

49. ПРАТ РОСС 18

50. ПРАТ СК ОНІКС 24

51. ТОВ СП АГРОЕКС 23

52. ТОВ СТАНДАРТ  АГРО 32

53. ПРАТ СТАРТ 9

54. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 9

55. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ»

28

56. ПРАТ ТЕХНІКА 11

57. ПРАТ ТЕХНІКА 14

58. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СУМСЬКІ ДОБРИВА» 15

59. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД6 33

60. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 30

61. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 10

62. АТ УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО 33

63. ПРАТ ФІРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ 27

64. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД  
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»

20

65. ПРАТ ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ 29

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
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Ад ре са ре дак ції: 
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18249
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
27.12.2018 р. 
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