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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження 

Положення про порядок емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик та їх обігу»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.05.2018 № 331 було схвалено 
проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Положен-
ня про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик 
та їх обігу». 

Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Поло-
ження про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу», яким пропонується затвердити Поло-
ження про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (далі – Проект) розроблено відповідно 
до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», частини другої статті 9 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 11 Поряд-
ку здійснення місцевих запозичень, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 
2011 року № 110, у зв’язку із приведенням у відповідність 
до вимог Закону України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвести-
цій емітентами цінних паперів» (далі – Закон). 

Так, зазначеним Законом, крім іншого, удосконалено 
порядок емісії цінних паперів та вимог щодо оформлен-
ня проспекту при публічній пропозиції цінних паперів та 
визначення винятків, при яких оформлення проспекту не 

вимагається. 
Проект встановлює етапи емісії облігацій внутрішніх 

місцевих позик. 
Зазначеним Проектом встановлюється Порядок реє-

страції випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та 
затвердження проспекту облігацій, звіту про результати 
емісії облігацій. 

Проектом визначається перелік документів, які пода-
ються для реєстрації випуску облігацій (реєстрації випус-
ку облігацій та затвердження проспекту облігацій), пере-
лік документів, які подаються для реєстрації звіту про 
результати емісії облігацій. 

Даним Проектом регулюється процедура реструктури-
зації боргових зобов’язань. 

Окрім цього, Проектом встановлюється порядок пога-
шення, анулювання, скасування реєстрації випуску об-
лігацій. 

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами: 

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: dmytro.dorozhko@nssmc.gov.ua, 
liudmyla.rozhanska@nssmc.gov.ua. 

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР –  
http://www.nssmc.gov.ua/. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Та НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі підпункту 2) 
пункту 2 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнарод-
них фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014р. за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих Публічним акціонерним товариством «АЛЬФА-
БАНК», код за ЄДРПОУ: 23494714, 01001, м. Київ, 
вул. Десятинна, 4/6, на реєстрацію звіту про результати 
розміщення облігацій (серія R), скасовано реєстрацію 
випуску облігацій (серія R) Публічного акціонерного 
товариства «аЛЬфа-БаНК». Тимчасове свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій (серія R) Публічного акціо-
нерного товариства «АЛЬФА-БАНК» від 05 вересня 
2017 року №72/2/2017-Т, видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 79-Кф-СТ-О від 21 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 17.05.2018 №1003987096 щодо внесення 
19.04.2017 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної про-
цедури, 04.04.2017, 903/984/16, Господарський суд Во-
линської області, та інформації, наданої ліквідатором 
ПрАТ «КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Пасічником О.О. 
листом від 10.05.2018 №14/05-1 (вх. від 14.05.2018 
№17055, зупинено обіг акцій ПраТ «КЕПІТаЛ МЕНЕДЖ-
МЕНТ ГрУП», код за ЄДРПОУ: 32857157 – розпоря-
дження № 150-Кф-З від 22 травня 2018 року.

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

«24» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 

п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПраТ «ПОЛТаВаКУЛЬТТОрГ» (вул. Половки, 
72, м. Полтава, 36034 код за ЄДРПОУ: 01553095) на зу-
пинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «ПОЛТАВА-
КУЛЬТТОРГ» - розпорядження № 97-Кф-З від 
08 травня 2018 року.

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

«11» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПраТ «Здолбунівський завод пластмасових 
виробів «Іскра» (вул. Северина Наливайка, 1, м. Здол-
бунів, Здолбунівський район, Рівненська область, 35705, 
код за ЄДРПОУ: 02971570) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Здолбунівський завод пластмасо-
вих виробів «Іскра» - розпорядження № 153-Кф-З від 
22 травня 2018 року.

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

«24» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПАТ «Отинійська пересувна ме-
ханізована колона № 150» (вул. Іванціва, 21, смт. Отинія, 
Коломийський р-н, Івано-Франківська область, 78223, 
код за ЄДРПОУ: 01037560) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПаТ «Оти-
нійська пересувна механізована колона № 150». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Отиній-
ська пересувна механізована колона № 150» від 23 трав-
ня 2011 року № 28/09/1/11, видане 14.03.2012 року При-
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карпатським територіальним управлінням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано - 
розпорядження № 136-Кф-С-а від 11 травня 
2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Продтовари» (вул. Обу-
хова, 48 м. Золотоноша, Черкаська область, 19700, код 
за ЄДРПОУ: 00380735) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства. Скасовано реєстрацію випуску акцій ПраТ «Прод-
товари». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Продтовари» від 31 грудня 2010 року 
№ 157/23/1/2010, видане 19.09.2016 року Центральним 
територіальним департаментом Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 138-Кф-С-а від 11 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Житомирпусконаладка» 
(провулок 1-й Іподромний, 15-А, м. Житомир, Житомир-

ська область, 10001, код за ЄДРПОУ: 05450044) на ска-
сування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворен-
ням акціонерного товариства.,Скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПраТ «Житомирпусконаладка». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Житомирпус-
коналадка» від 11 липня 2011 року № 60/06/1/11, видане 
11.07.2011 року Житомирським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 137-Кф-С-а від 
11 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Нітор» (вул. Шевченка, 
20, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600, код за ЄДРПОУ: 
14231803) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПраТ «Нітор». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Нітор» від 31 берез-
ня 1999 року № 29/24/1/99, видане 22.07.2016 року Цен-
тральним територіальним департаментом Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 146-Кф-С-а від 18 травня 
2018 року.

22.05.2018 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.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості емітента:
1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство 

«Володарсько-Волинський льонозавод».
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: вул. Заводська, 1, с.Рижани, Хорошівський р-н, 

Житомирська обл., 12122
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306012. 
1.5. Міжміський код та телефон, факс: (04145)5-31-59.
1.6. Електронна поштова адреса: uh1969@ukr.net 
1.7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення.
Рішенням позачергових загальних зборів ПАТ «Володарсько-

Волинський льонозавод» від 18.05.18р. (прот.№2), вирішено попере-
дньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 
25 відсотків і сягає 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за 
даними останньої річної звітності та які укладатимуться Товариством 

протягом року з дати прийняття цього рішення з купівлі-продажу (по-
ставки) продукції власного виробництва, сировини та матеріалів, необ-
хідних для виробництва, основних засобів, корпоративних прав та цін-
них паперів, договорів на постачання природного газу та електричної 
енергії, кредитних договорів та договорів позики, оренди, забезпечен-
ня (іпотеки, застави, поруки, банківської гарантії тощо). Умови таких 
правочинів обов’язково узгоджуються Наглядовою радою Товариства. 
Рішення про узгодження умов оформлюється протоколом засідання 
Наглядової ради. Гранична сукупність вартості правочинів – не визна-
чено. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 925 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності – не визначено. Загальна кількість голосуючих ак-
цій – 1916852. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у загальних зборах – 1916852. Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували: «За» прийняття рішення – 1916852, «Проти» прийняття рішен-
ня – 0.

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

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

Генеральний директор  Шевчук Юрій Миколайович

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«ВОЛОДарСЬКО-ВОЛиНСЬКий ЛЬОНОЗаВОД»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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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 «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00190977
3. Місцезнаходження 50066, м.Кривий Рiг, -
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(056) 410-53-01 (0564) 51-32-82

5. Електронна поштова 
адреса

cgk@metinvestholding.com

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

http://cgok.metinvestholding.com/ru/
about/info

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів

II. Текст повідомлення
Річними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (код за ЄДРПОУ 00190977) (надалi – 
ПрАТ «ЦГЗК» або Товариство) 18.05.2018 року прийнято рішення 
(Протокол №2) про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг 
чи сума коштiв, що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 
2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-
господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати 

прийняття такого рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв, а 
саме правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання ро-
біт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основ-
них фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно 
щодо реалізації залізорудної сировини) і необоротних активів, комісії, 
кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), 
застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання 
зобов’язань.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 
23 635 404 635,00 грн., що є еквiвалентом 902 500 000,00 доларiв США 
та визначена за офiцiйним курсом НБУ станом на 18.05.2018 року 
(26,188814 UAH за 1 USD);

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017 року) становить 
14 217 607,00 тис. грн.;

Cпiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 166,24%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцій – 1 186 540 000 штук простих 
iменних акцiй. Для участi у загальних зборах зареєструвалося 
1 183 585 058 штук простих iменних голосуючих акцiй; при прийнятті 
рішення голоси серед них роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 
1 183 585 058 голосiв; «ПРОТИ» – 0 голосiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 
0  голосiв; «НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 0 голосiв.

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 

Шевчик Дмитро 
Володимирович

Найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
18.05.2018

(дата)

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«цЕНТраЛЬНий ГIрНичО-ЗБаГачУВаЛЬНий КОМБIНаТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРОНОС». 2. Код за ЄДРПОУ: 13674102. 3. Місцезнаходження: 
04119 м. Київ вул.Сiм’ї Хохлових, 15. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 205-47-06 (044) 205-47-47. 5. Електронна поштова адреса: kronos@
kronos.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: kronos.net.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
16.05.2018 р. рішенням єдиного акціонера у зв’язку з прийняттям рі-

шення про припинення товариства шляхом перетворення в ТОВ та при-
значенням комісії з припинення: 1. Припинено повноваження наступних 
посадових осіб: Генерального директора Коробченко Анатолія Микола-
йовича. Голови Наглядової ради Діденко Наталії Анатоліївни. Строк, про-

тягом якого особи перебували на посаді: 1 рік 1 місяць. На посади нікого 
не обрано. 2. Обрано наступних посадових осіб: Головою комісії з при-
пинення Коробченко Анатолія Миколайовича. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Кронос», тво Генерального 
директора, Генеральний директор. Членом комісії з припинення Шевчен-
ко Олену Владиславівну. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: ПрАТ «Кронос», Головний бухгалтер по теперішный час. 
Строк, на який обрано осіб: до закінчення процесу перетворення. Поса-
дові особи акціями товариства не володіють, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немають та не надали згоди на розкриття 
паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Генеральний директор Коробченко а. М.

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КрОНОС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Житомирський комбiнат силiкатних 
виробiв»

2. Код за ЄДРПОУ 00290676
3. Місцезнаходження 10019 м.Житомир, 

вул. Промислова, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 519230 519384

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

www.zhksv.ho.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства.

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на при-

ватне прийнято 27 квітня 2018 року загальними зборами акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «Житомирський комбiнат силiкатних 
виробiв». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР – 21 травня 2018 року. Повне найме-
нування акціонерного товариства до зміни – Публічне акціонерне товари-
ство «Житомирський комбiнат силiкатних виробiв». Повне найменування 
акціонерного товариства після зміни – Приватне акціонерне товариство 
«Житомирський комбiнат силiкатних виробiв». 

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

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

2. Тимчасово виконуючий обов’язки голови правління Кареба Сер-
гій анатолійович 21 травня 2018 року

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЖиТОМирСЬКий КОМБIНаТ СиЛIКаТНиХ ВирОБIВ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

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

РИСТВО «КРОНОС». 2. Код за ЄДРПОУ: 13674102. 3. Місцезнахо-
дження: 04119 м. Київ вул.Сiм’ї Хохлових, 15. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (044) 205-47-06 (044) 205-47-47. 5. Електронна поштова 
адреса: kronos@kronos.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
kronos.net.ua. 7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рі-
шенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення 
Єдиним акціонером Приватного акцінерного товариства «Кронос» 

16.05.2018 року прийнято рiшення про припинення ПрАТ «Кронос» у 
зв’язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення у Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю. Результати голосування з питання припинен-
ня: «за» - 1100 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій; «проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів. При-
чини прийняття такого рішення: в з в’язку з необхідністю зменшення 

адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з обслуговуванням 
такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство. Спосіб 
припинення: перетворення. Повне найменування юридичної особи - 
правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кронос 
1991». Розмiр статутного капiталу товариства - правонаступника 
дорiвнює розмiру статутного капiталу ПрАТ «Кронос» і становитиме 
110000 грн. Активи та зобов’язання ПрАТ «Кронос» передаються до 
правонаступника згідно з передавальним актом. Порядок та умови об-
міну акцій на частки товариства - правонаступника: акції товариства, 
що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонас-
тупника та розподіляються серед його учасників. При перетворенні 
товариства всі акціонери (їх правонаступники), стають засновниками 
(учасниками) товариства - правонаступника. Розподіл часток створю-
ваного ТОВ «Кронос 1991» відбувається із збереженням співвідно-
шення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі 
ПрАТ «Кронос». Одна акція ПрАТ Кронос» номінальною вартістю 
100 грн. дорівнює розміру частки у сумі 100 грн. ТОВ « Кронос 1991»

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 Коробченко А. М.

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КрОНОС»

До відома акціонерів ПаТ «УКрСОцБаНК»
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРСОЦБАНК» 

(далі - Банк), що відбулися 26 квітня 2018 року, прийнято рішення про 
виплату дивідендів за результатами діяльності Банку в 2017 році та 
про затвердження їх розміру (протокол №2 від 26.04.2018 р.), а саме:

«1. Нарахувати та виплатити дивіденди за привілейованими акція-
ми в розмірі 5 (п’ять) відсотків від номінальної вартості кожної приві-
лейованої акції, що відповідає 0,005 грн. на кожну привілейовану ак-
цію, (що в сумі складає 25,1 тис. грн.), в порядку, визначеному 
законодавством України та Статутом Банку». 

Наглядовій Раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, 
порядок та строк виплати дивідендів. 

2. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» у 2017 році не нараховувати й не виплачува-
ти.»

Відповідно до доручення загальних зборів акціонерів , рішенням 
Наглядової Ради Банку встановлено, що право на отримання дивіден-
дів за привілейованими акціями Банку мають особи, зазначені в Пере-
ліку власників привілейованих акцій Банку, складеному станом на кі-
нець дня 25 січня 2018 року (далі – Перелік).

Виплата дивідендів буде здійснюватися через депозитарну систе-
му України.

Дивіденди за привілейованими акціями будуть нараховані кожному 
акціонеру - власнику привілейованих акцій, зазначеному в Переліку, та 
не пізніше 25 травня 2018 року перераховані на грошовий рахунок, 
відкритий Центральним депозитарієм України в Розрахунковому цен-
трі з обслуговування договорів на фінансових ринках для подальшого 
переказу коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ та 
депозитаріїв - кореспондентів з метою їх подальшого перерахування 
власникам привілейованих акцій Банку або іншим особам, які відпо-
відно до законодавства мають право на отримання дивідендів (вна-
слідок спадкоємства, правонаступництва тощо).

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але 
раніше дати виплати дивідендів, право на отримання таких дивідендів 
залишається у особи, зазначеної у такому Переліку.

Строк виплати дивідендів з 01 червня по 27 червня 2018 року.
Контактні телефони в ПАТ «Укрсоцбанк»:
Депозитарний відділ управління
супроводження операцій казначейства -
(044) 230-32-43
Управління обліку операцій Департаменту
обліку та звітності Фінансового блоку-
(044) 230-32-44

ПаТ «УКрСОцБаНК»

ПаТ «УКрСОцБаНК»

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 

«Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»
2. Код за ЄДРПОУ: 22347313
3. Місцезнаходження: 82200 мiсто Трускавець, вул. Дрогобицька, буд. 33
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)5-22-61, (03247)6-61-91
5. Електронна поштова адреса: admin@beskyd.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: beskyd.com.ua
7. Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Загальних зборiв акціонерів ПрАТ «Санаторно-готельний 
комплекс «Дніпро-Бескид» від 17.05.2018 року попередньо надано згоду 
на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господар-
ської діяльності, а саме: надано право Головi правлiння на вчинення зна-
чних правочинiв на суму 3 319, 2 тис. грн., що становить 10 вiдсоткiв вiд 
вартостi активiв Товариства за минулий рiк вiдповiдно до пункту 10.9.2 Ста-
туту Товариства. - Значнi правочини на суму вiд 3 319, 2 тис.грн. до 8 298 

тис. грн. (тобто до 25 вiдсоткiв вартостi активiв) рiшенням зборiв вирiшено 
приймати за згодою Наглядової ради. Рiшення щодо значних правочинiв на 
суму, що перевищує 8 298 тис. грн. (тобто понад 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв) вирiшено приймати за згодою зборiв акцiонерiв. Одночасно За-
гальні збори акціонерів уповноважили Наглядову раду Товариства прийня-
ти рішення про надання згоди голові правління Товариства Чебаненко О.І. 
на укладення значних правочинів та підписання договорів в їх забезпечен-
ня, предметом яких є постачання газу, електроенергії, надання санаторно 
готельних послуг та аналогічні, що перевищує 25 відсотків вартості активів 
за 2017 рік і становлять більше 8 298 тисяч гривень. з обов'язковим інфор-
муванням Наглядової ради. Вартість активів Товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності - 33 192 тис..грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 10% .

Загальна кількість голосуючих акцій - 658 260 штук Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані у загальних зборах - 658 260 шт. Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 658 260 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 шт..

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

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

Голова Правління  О.І.чебаненко
18.05.2018

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «СаНаТОрНО-ГОТЕЛЬНий КОМПЛЕКС «ДНІПрО-БЕСКиД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №97, 23 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«НацІОНаЛЬНий ДЕПОЗиТарІй УКраЇНи»

(місцезнаходження:04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8)
(надалі – Товариство) 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 25 червня 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 17/8, 4 поверх, кімната 422.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів ПаТ «НДУ»:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «НДУ».

2. Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДУ».

3. Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДУ».

4. Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДУ».

5. Про визначення ПАТ «НДУ» товариством, що вважається таким, яке 
здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
ПАТ «НДУ».

7. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України».

8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

9. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціо-
нерного товариства «Національний депозитарій України».

10. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного 
акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

11. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї-
ни».

12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової 
ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України».

13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», та визначен-
ня уповноваженої особи на їх підписання.

Адреса веб-сайту ПАТ «НДУ», на якому розміщується повідомлення 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного, запропо-
новані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, 
інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та станом 
на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», перелік документів, що 
має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ»: www.csd.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових За-
гальних зборах ПАТ «НДУ» буде здійснюватися 25 червня 2018 року з 
14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 
4 поверх, кімната 422.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів ПАТ «НДУ», складеному у порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 
19  червня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДУ» (17.05.2018 року), згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «НДУ» становить 10 320 

(десять тисяч триста двадцять).
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ «НДУ» ста-

новить 10 129 (десять тисяч сто двадцять дев’ять).
Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 

особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати до-
кумент, що відповідно до законодавства надає право представляти акціо-
нера на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» (довіре-
ність або документи, що підтверджують право особи діяти без 
довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення стро-
ку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представ-
ника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Това-
риства, або взяти участь у позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декіль-
ка представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повно-
важення щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється 
за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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 позачергових Загальних 
зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах 
акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» акціонери можуть ознайомитись з 
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» під 
час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у 
робочі дні в понеділок -четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, 
за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 4 по-
верх, кімната 418, а в день проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «НДУ» - у місці їх проведення. Посадовою особою, відпо-
відальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є Член Правління Тарасенко Олексій Олек-
сандрович. Довідки за тел.: (044) 591-04-31.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного та порядку денного позачергових Загальних зборів 
ПАТ «НДУ» до дати проведення позачергових Загальних зборів 
ПАТ «НДУ».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «НДУ», а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про 
акціо нерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ», а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення 
позачергових Загальних зборів ПАТ «НДУ». 

Повідомлення про ліквідацію
ПайОВОГО ВЕНчУрНОГО 
ІНВЕСТицІйНОГО фОНДУ

НЕДиВЕрСифІКОВаНОГО ВиДУ ЗаКриТОГО ТиПУ 
«ЮДІСІ ХОЛДІНГ ПаБЛІК ЛІМІТЕД» 

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду неди-
версифікованого виду закритого типу «Юдісі Холдінг Паблік Лімітед» Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«Актив» (код за ЄДРІСІ 2331066) (надалі-Фонд) повідомляє, що 22 травня 
2018 року Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «Актив» (надалі – Товари-

ство) (код за ЄДРПОУ 19334672, місцезнаходження: 79035, м. Львів, 
вул. Пасічна, 135) було прийнято рішення про припинення Фонду шляхом 
його ліквідації (Протокол № 69-18 від 22.05.2018 року; присутні учасники 
Товариства, які володіють 100% статутного капіталу; голосували «за» - 
100% присутніх, «проти» - немає, «утримались» - немає).

Розрахунки з кредиторами будуть проведені згідно чинного законодав-
ства. Вимоги кредиторів заявляються шляхом подання відповідної заяви 
Голові Ліквідаційної комісії Фонду за адресою: 79035, м. Львів, вул. Пасіч-
на, 135, 5 поверх, кімната 503, протягом 30 календарних днів з моменту 
публікації цього повідомлення про ліквідацію Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії  Гурський а.М.
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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)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «ОБОД»
2.Код за ЄДРПОУ: 13933348
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-77-30
5.Електронна поштова адреса: viobod@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.obod.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину – 21.05.18.

Назва уповноваженого органу, що його прийняв - позачергові Загальні 
збори акціонерів ПрАТ «Обод» (протокол від 21.05.18.)

Предмет правочину - укладання ПрАТ «Обод» із ПАТ «Альфа-Банк» До-
говору поруки в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань 
ПрАТ «КрКЗ» перед ПАТ «Альфа-Банк»:

- відкриття кредитної лінії, загальний ліміт та строк кредитування- не 
більше 33 000 тис.грн. до 25.12.18. (включно);

- відкриття кредитної лінії у формі овердрафту, загальний ліміт та строк 
овердрафту - не більше 7 000 тис.грн. до 25.12.18. (включно).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства – 40 000 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 54,16%.

Предмет правочину - укладання ПрАТ «Обод» додаткової угоди до до-
говору поруки № SR 17-287/D03 від 10.10.17., укладеного між ПрАТ «Обод» 
та АТ «ОТП Банк», про збільшення загальної суми поруки на 10 000 тис.
грн. до 40 000 тис.грн. за договором про надання банківських послуг № CR 
17-228/D03-2 від 10.10.17., укладеним між ПрАТ «КрКЗ» та АТ «ОТП 
Банк». 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства – 40 000 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 54,16%.Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 73 849 тис.грн.Загальна кількість голосуючих ак-
цій – 160122 акції, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі 
у Загальних зборах – 160122 акції, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» - 160122 акції та «проти» прийняття рішення - 0 акцій. Додат-
кові критерії для віднесення правочину до значного правочину не перед-
бачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства – не визначені Статутом Товариства.

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

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

2. .2. Найменування посади Директор Лавецький М.В. ( підпис ) М.П. 
( ініціали та прізвище керівника ) 22.05.2018 ( дата )

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 

«ХОЛОДМаШ»
2. Код за ЄДРПОУ 00217863
3. Місцезнаходження 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 

57/1
4. Міжміський код, телефон та факс 048 730-41-02
5. Електронна поштова адреса office@holodmash.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://holodmash.od.ua/

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу IІI

Зміна типу акціонерного товари-
ства

ІІ. Текст повідомлення
17.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОВО «ХОЛОД-

МАШ», з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог 
чинного законодавства, було прийнято рiшення про змiну типу товари-
ства.

Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР здiйснено 21.05.2018 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХО-
ЛОДМАШ».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни- АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ». 

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

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

Генеральний директор _______________________ Свешнікова Т.І.
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 22.05.2018 р.

аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ХОЛОДМаШ»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Трускавецькурорт»

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар 

Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів 18.05.2018 р. прийнято рішення припи-
нити 18.05.2018 р. повноваження генерального директора ПрАТ «Труска-
вецькурорт» Жданова Віктора Миколайовича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів 
акціонерів від 18.05.2018 р. (Протокол № 2). Акціями Товариства не воло-
діє. Перебував на посаді генерального директора з 10.06.2016 р. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 18.05.2018 р. прийнято рішення обрати 
з 19.05.2018 р. на посаду генерального директора ПрАТ «Трускавецьку-
рорт» Драновського Андріана Львовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акці-

онерів від 18.05.2018 р. (Протокол № 2). Акціями Товариства не володіє. 
Строк, на який обрано, - 2 роки. Інші посади, які обіймала обрана особа 
протягом останніх п’яти років: директор з медичної роботи, заступник гене-
рального директора з медичної роботи, перший заступник генерального 
директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Загальними зборами акціонерів 18.05.2018 р. прийнято рішення припи-
нити повноваження члена наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт» Яку-
бенка Павла Павловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Підстава такого рішення - заява Якубенка П.П. про припинення повнова-
жень, рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2018 р. (Протокол 
№ 2). Розмір пакета акцій - 0,000286%. Перебував на посаді члена нагля-
дової ради з 04.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Загальними зборами акціонерів 18.05.2018 р. прийнято рішення обрати 
членом наглядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт» Жданова Віктора Мико-
лайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Жданов В.М. є 
представником акціонера ТОВ «ПоліІнвестГрупп». Підстава такого рішен-
ня  - рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2018 р. (Протокол № 2). 
Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - 3 роки. Інші посади, 
які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років: генеральний ди-
ректор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Драновський а.Л.  21.05.2018

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ТрУСКаВЕцЬКУрОрТ»
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Шановні акціонери 
Публічного акціонерного товариства 

акціонерно-комерційного банку «Львів»!
(Код за ЄДРПОУ 09801546)

Повідомляємо, що 07 червня 2018 року о 12.00 год. у приміщенні 
банку, яке знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1, 
(конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів 
ПАТ АКБ «Львів»

Проект порядку денного: 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».
4. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну 

раду ПАТ АКБ «Львів».
5. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори 

акціонерів ПАТ АКБ «Львів».
6. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.

7. Про приватне розміщення акцій.
8. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено роз-

міщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
9. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 

повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового досяг-
нення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими влас-
никами та повної оплати акцій).

10. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення 
акцій.

11. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення ак-
цій.

12. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у 
разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів 
приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) 
у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із 
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуван-
ням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про від-
мову від розміщення акцій.

13. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який 
має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товари-
ством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування 
повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 

14. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову 
від використання свого переважного права на придбання акцій, стосов-
но яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено 
умовами приватного розміщення акцій).

15. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішен-
ня про розміщення.

16. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

17. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повнова-
ження проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акці-
онерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належ-
них їм акцій.

18. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 
повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій 
під час першого та другого етапів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного а також інформація, зазначену в частині четвертій статті 35 
ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www.banklviv.com.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Львів» 
при собі необхідно мати:

1. акціонерам - фізичним особам: документ, що посвідчує особу;
2. представникам акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену 

та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що по-

свідчує особу;
3. представникам акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного дер-

жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його 
завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним за-
конодавством України та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів - керівникам юридичних осіб: копію на-
казу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з 
протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених 
згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену 
копію) та документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування в Загальних зборах акціонерів 
ПАТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєстру-
ється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ак-
ціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чин-
ного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. 
Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на 
Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому пові-
домленні – регулюються чинним законодавством України. 

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню про-
ведення Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 06 червня 
2018 року), ПАТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформа-
цію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів (станом на 01 червня 2018 року).

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань 
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» 
можна буде ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ АКБ «Львів» в ро-
бочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день про-
ведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів», за його місцезнахо-
дженням (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами. Посадова особа ПАТ АКБ «Львів», відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управлін-
ня правового захисту Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за теле-
фоном: (032) 245-64-83.

ПАТ АКБ «Львів» до початку Загальних зборів акціонерів у встанов-
леному ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загаль-
них зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення За-
гальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запи-
тання однакового змісту.

Повідомляємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 
ПАТ АКБ «Львів», а також щодо нових кандидатів до складу Спостереж-
ної ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Спо-
стережної ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Спостереж-
ної ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Спостережної ради мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Спостереж-
ної ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу Спостережної ради. 

Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, надани-
ми їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонер-
ні товариства». 

Спостережна рада.

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
аКцІОНЕрНО-КОМЕрцІйНий БаНК «ЛЬВІВ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 

ТОВ «БУДЕВОЛЮцІЯ»
про зміну відсоткової ставки доходу на 22 та 23 відсоткові періоди 

за облігаціями серії «а» ТОВ «БУДЕВОЛЮцІЯ» 
(Ідентифікаційний код 34284328)

Відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «БУДЕВОЛЮ-
ЦІЯ» (Протокол №18/05 від 18 травня 2018 року) встановити ставку до-
ходу за облігаціями серії «А», Свідоцтво про реєстрацію № 45/2/2013, 
дата реєстрації 28 березня 2013 року, на 22 та 23 відсоткові періоди у роз-
мірі:
№ періоду, 

за який 
виплачу-

ється дохід 
(відсотко-

вого 
періоду)

Дата початку 
періоду, за 

який 
виплачується 

дохід

Дата закінчен-
ня періоду, за 
який виплачу-

ється дохід

Дата виплати 
відсоткового доходу

Став-
ка, % 
річних

22 25 червня 
2018 року

24 вересня 
2018 року

25 вересня 
2018 року

17

23 25 вересня 
2018 року

21 листопада 
2018 року

22 листопада 
2018 року - 21 грудня 

2018 року

17

Директор  М.М. Шемчук

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОЛОС-АГРО"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00708265

3. Місцезнаходження емітента 64253 Харкiвська обл., 
Балаклiйський р-н, с. Мiлова 
вул. Шкiльна, б. 21 Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067) 5685825 (067) 6504983

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

roccia@ft.net.ua

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

http://rosiya.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

16.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол б/н 
вiд 16.04.2018 р.) було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного това-
риства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР: 21.05.2018 р. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОФIРМА «РОСIЯ». Повне найменування акцiонерного товариства 
пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛОС-АГРО».

Директор ____________ Устиченко Ольга Єгорiвна

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
“КОЛОС-аГрО”

 ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«СаНаТОрНО-ГОТЕЛЬНий КОМПЛЕКС «ДНІПрО-

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид»

2. Код за ЄДРПОУ: 22347313
3. Місцезнаходження: 82200 мiсто Трускавець, вул. Дрогобицька, буд. 33
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)5-22-61, (03247)6-61-91
5. Електронна поштова адреса: admin@beskyd.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: beskyd.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
: Рішенням Загальних зборів акціонерів від 17.05.2018 року прийнято 

рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті 
згідно рішення загальних зборів становить 1 902 850 грн. з розрахунку 
2,85 грн. на одну просту іменну акцію. Дивіденди нарахувати всім акціоне-
рам пропорційно до кількості акцій, належних кожному з акціонерів. Строк 
виплати дивідендів - до 31 травня 2018 року. Спосіб виплати дивідендів - 
безпосередньо акціонерам шляхом перерахування всієї суми дивідендів 
на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізи-
тів для перерахування дивідендів.

Зборами прийнято рішення визначити датою складання переліку осіб, 
які мають право на одержання дивідендів, 11.05.2018 року (дату складання 
реєстру власників цінних паперів Національним депозитарієм України).

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

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

Голова Правління  О.І.чебаненко
18.05.2018

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО 
"ВаЖПрОМ-
аВТОМаТиКа"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

21266653

3. Місцезнаходження емітента 61072 Харкiвська обл., мiсто Харкiв 
проспект Ленiна, будинок 56

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vajpomavtomatika@ft.net.ua

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

http://tpa-ua.com/razdel-akcionera

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Головний бухгалтер Нестеренко Микола Олексiйович 
(паспорт: серiя ММ номер 694771 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 09.11.2000) звiльнено з посади 17.05.2018р. 
вiдповiдно до наказу № 13.1/К вiд 17.05.2018р. у зв'язку iз звiльненням за 
власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
14,8084% (85 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
11.11.1994 року. 

Посадова особа Головний бухгалтер Яременко Тетяна Юрiївна (пас-
порт: серiя МК номер 064427 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 31.01.1996) призначено на посаду 
17.05.2018р. вiдповiдно до наказу № 13.1/К вiд 17.05.2018р., термiном - 
безстроково. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ТОВ «АЛЬФА 
ПАРТНЕР УКРАЇНА».

Директор ____________ Кубишкiн Микола Олександрович
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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 акціонерне товариство 
«Трускавецькурорт»

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар 

Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.truskavetskurort.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди майнового комплексу будівлі готелю «Хрис-
тина» на вул.Біласа, 9 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для 
діяльності готелю майном строком 35 місяців. Предмет правочину: дого-
вір оренди. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину: 8806,46 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 851879 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1,03 %. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 744 816 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
1  744 816 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди будівлі водно-оздоровчого комлпексу (ба-
сейну) санаторію «Каштан» на вул. Шевченка, 24 в м. Трускавці Львів-
ської області строком 35 місяців. Предмет правочину: договір оренди. 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 
33991,86  тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 851879 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 3,99 %. Загальна 
кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 744 816 шт., кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
1  744  816 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди будівлі пральні з адміністративно-побутовими 
приміщеннями на вул. Стебницькій, 61 в м. Трускавці Львівської області 
строком 35 місяців. Предмет правочину: договір оренди. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину: 5206,8 тис. грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
851879 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 0,61 %. Загальна кількість голосуючих 
акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах - 1 744 816 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення - 1 744 816 шт., кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди майнового комплексу будівлі корпусу №1 са-
наторію «Алмаз» на вул. Суховоля, 72, корп. 1 в м. Трускавці Львівської 
області з необхідним для господарської діяльності санаторно-курортних 
закладів майном строком 35 місяців. Предмет правочину: договір орен-
ди. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 
9000,56 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 851879 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 1,06 %. Загальна 
кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 744 816 шт., кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
1  744  816 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди майнового комплексу будівлі спального кор-
пусу №2 з матеріальним складом санаторію «Алмаз» на вул. Сухово-
ля,  72, корп. 2 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для госпо-
дарської діяльності санаторно-курортних закладів майном строком 35 
місяців. Предмет правочину: договір оренди. Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину: 9336,19 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 851879 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 1,1 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 
1 748  277 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для учас-
ті у загальних зборах - 1 744 816 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення - 1 744 816 шт., кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди будівлі теплого переходу від санаторію «Ал-
маз» до БОЛ-2 на вул. Суховоля, 72 в м. Трускавці Львівської області 
строком 35 місяців. Предмет правочину: договір оренди. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину: 1640,27 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 851879 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 0,19 %. Загальна кількість голосу-
ючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах - 1 744 816 шт., кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 744 816 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 
0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди майнового комплексу будівлі санаторію 
«Кристал» та будівлі центрального теплового пункту на вул. Сухово-
ля,  60 в м. Трускавці Львівської області з необхідним для господарської 
діяльності санаторно-курортних закладів майном строком 35 місяців. 
Предмет правочину: договір оренди. Ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом правочину: 1258,48 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 851879 тис. грн. Співвід-
ношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 0,15 %. Загальна кількість голосуючих акцій  - 1 748 277 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних збо-
рах - 1 744 816 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 1 744 816 шт., кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «проти» прийняття рішення - 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди майнового комплексу будівлі їдальні «Рай-
дуга» санаторію «Кристал» на вул. Суховоля, 58 в м. Трускавці Львів-
ської області з необхідним для господарської діяльності санаторно-
курортних закладів та закладів ресторанного господарства майном 
строком 35 місяців. Предмет правочину: договір оренди. Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину: 8857,72 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 851879 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 1,04 %. Загальна кількість голосу-
ючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах - 1 744 816 шт., кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 744 816 шт., кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 
0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди майнового комплексу будівлі водолікарні №2 
(Бальнеоозокеритолікарня № 2) на вул. Суховоля, 72 в м. Трускавці 
Львівської області з необхідним для господарської діяльності санаторно-
курортних закладів майном строком 35 місяців. Предмет правочину: до-
говір оренди. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину: 6131,27 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 851879 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 0,72 %. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість голосуючих 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ТрУСКаВЕцЬКУрОрТ»
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акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 744 816 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
1  744 816 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2018 р. прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочину Товариством, а саме: 
укладення договору оренди майнового комплексу будівлі озокеритолі-
карні №2 (Бальнеоозокеритолікарня № 2) на вул. Суховоля, 72 в м. Трус-
кавці Львівської області з необхідним для господарської діяльності 
санаторно-курортних закладів майном строком 35 місяців. Предмет пра-
вочину: договір оренди. Ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом правочину: 2837,08 тис. грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 851879 тис. грн. Співвідношення 

ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
0,33 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 1 748 277 шт., кількість го-
лосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 
1  744 816 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення - 1 744 816 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення - 0 шт.

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

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

2. Генеральний директор Драновський а.Л.  21.05.2018

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: ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВари-

СТВО «ТаСКОМБаНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09806443 
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: факти ліс-
тингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

ІІ. Текст повідомлення
21 травня 2018 року емітенту стало відомо, що облігації відсоткові імен-

ні АТ «ТАСКОМБАНК» серії D виключені з 21 травня 2018 року з Біржового 
реєстру та з Біржового списку (делістинг). 

Облігації відсоткові іменні незабезпечені (звичайні) серії D:
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
Номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
Кількість облігацій – 100 000 штук,
Номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчи-

нена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100%.
Випуск облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» серії D зареєстрований Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 квітня 2013 року, 
свідоцтво №58/2/2013.

Тип – облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна.
Рішення про зміну рівня лістингу було прийнято ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС». Підстава для зміни рівня лістингу – погашення облігацій, п.5.27.9 
Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

У лістингу продовжують бути облігації відсоткові іменні незабезпечені 
(звичайні) серії E:

Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
кількість облігацій – 100 000 штук.
номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Форма існування – бездокументарна.

Власники облігацій серії E мають права, передбачені чинним законо-
давством України, зокрема:

-право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому 
ринках цінних паперів;

-право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку 
їх погашення;

-право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емі-
сії;

-право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсо-
тків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці 
кожного відсоткового періоду;

-право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному зако-
нодавству.

У лістингу продовжують бути облігації відсоткові іменні незабезпечені 
(звичайні) серії F:

Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
номінальна вартість 1 облігації – 1000,00 гривень,
кількість облігацій – 100 000 штук.
номінальна вартість облігацій – 100 000 000,00 гривень,
Форма існування – бездокументарна.
Власники облігацій серії F мають права, передбачені чинним законодав-

ством України, зокрема:
-право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому 

ринках цінних паперів;
-право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку 

їх погашення;
-право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емі-

сії;
-право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсо-

тків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці 
кожного відсоткового періоду;

-право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному зако-
нодавству.

Інших цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, немає.
ІІІ. Підпис

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

(підпис)
C.Л. Тігіпко

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.05.2018 р. 

(дата)

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ТаСКОМБаНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації  

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

Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ГОЛОВНЕ ПІДПриЄМСТВО «КиЇВ-
СІЛЬСПЕцБУД»

Код за ЄДРПОУ: 01354467 
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, провулок Охтирський, буд. 3
Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-08-11
Електронна поштова адреса: 01354467@fopsea.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://01354467.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного това-

риства
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 30 квітня 2018 року та найменування уповно-

важеного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збо-
ри акціонерів ПУБЛІчНОГО аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «ГОЛОВНЕ 
ПІДПриЄМСТВО «КиЇВСІЛЬСПЕцБУД»;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР): 
21  травня 2018 року;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІчНЕ аК-
цІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ГОЛОВНЕ ПІДПриЄМСТВО «КиЇВСІЛЬ-
СПЕцБУД»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПриВаТНЕ 
аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ГОЛОВНЕ ПІДПриЄМСТВО «КиЇВСІЛЬ-
СПЕцБУД».

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

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

Голова правління  Самосенко Василь Iванович
 22.05.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Житомирський комбiнат силiкатних виробiв»
2. Код за ЄДРПОУ 00290676
3. Місцезнаходження 10019 м.Житомир, вул. Промислова, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 519230 519384
5. Електронна поштова адреса zhksv@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.zhksv.ho.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Про-

токол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) в зв’язку 
із зменшенням кількісного складу Правління за новою редакцією Стату-
ту Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління при-
пинені повноваження тимчасово в.о. голови правління Кареби Сергiя 
Анатолiйовича. Кареба С.А. володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.00011 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. На посаді члена Правління перебував з 22 квітня 
2016 р., на посаді в.о. голови правління перебував з 19 квітня 2017 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Про-
токол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) в зв’язку із 
зменшенням кількісного складу Правління за новою редакцією Статуту То-
вариства та необхідністю обрання нового складу Правління припинені по-
вноваження члена правління Мормуль Тетяни Володимирівни. Мор-
муль Т.В. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00012 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На посаді члена Правління перебувала з 22 квітня 2016 р. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звіль-
неної особи на посаду члена правління нікого не призначено, так як за но-
вою редакцією Статуту кількісний склад правління зменшено до 5 осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Про-
токол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) в зв’язку 
із зменшенням кількісного складу Правління за новою редакцією Стату-
ту Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління при-
пинені повноваження члена правління Гуменюк Наталiї Романiвни. Гу-
менюк Н.Р. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На по-
саді члена Правління перебувала з 22 квітня 2016 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої 
особи на посаду члена правління нікого не призначено, так як за новою 
редакцією Статуту кількісний склад правління зменшено до 5 осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Про-
токол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) в зв’язку 
із зменшенням кількісного складу Правління за новою редакцією Статуту 
Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління припинені 
повноваження члена правління Свінціцького Віктора Віцентійовича. 
Свінціцький В.В. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді 
члена Правління перебував з 22 квітня 2016 р. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи 
на посаду члена правління нікого не призначено, так як за новою редак-
цією Статуту кількісний склад правління зменшено до 5 осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Про-
токол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) в зв’язку 
із зменшенням кількісного складу Правління за новою редакцією Стату-
ту Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління при-
пинені повноваження члена правління Соловйова Вiктора Олексiйовича. 
Соловйов В.О. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді 
члена Правління перебував з 22 квітня 2016 р. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Про-
токол засідання Наглядової ради №1від 22 травня 2018 року) в зв’язку 
із зменшенням кількісного складу Правління за новою редакцією Стату-
ту Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління при-
пинені повноваження члена правління Свінцицького Павла Павловича. 
Свінцицький П.П. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На по-
саді члена Правління перебував з 22 квітня 2016 р. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої 
особи на посаду члена правління нікого не призначено, так як за новою 
редакцією Статуту кількісний склад правління зменшено до 5 осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Про-
токол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) в зв’язку 
із зменшенням кількісного складу Правління за новою редакцією Стату-
ту Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління при-
пинені повноваження члена правління Сидоренка Руслана Станіславо-
вича. Сидоренко Р.С. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На по-
саді члена Правління перебував з 22 квітня 2016 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Про-
токол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) в зв’язку 
із зменшенням кількісного складу Правління за новою редакцією Стату-
ту Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління при-
пинені повноваження члена правління Гончарука Андрія Миколайовича. 
Гончарук А.М. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді 
члена Правління перебував з 22 квітня 2016 р. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Правління Рішенням 
Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Протокол засідан-
ня Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) Онопрiєнко Валерiй 
Васильович обраний строком на 5 років Головою Правління 
ПрАТ «ЖКСВ». Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в роз-
мірі 2.07376 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: голова Правління. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя своїх паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Правління Рішенням 
Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Протокол засідан-
ня Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) Кареба Сергій Анато-
лійович обраний строком на 5 років членом Правління ПрАТ «ЖКСВ». 
Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Прото-
кол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) Кареба 
Сергій Анатолійович на час перебування голови правління Товариства 
Онопрієнко Валерія Васильовича тимчасово призначений в.о. голови 
правління Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента 
в розмірі 0.00011%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: головний інженер, в.о. голови Правління. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Правління Рішенням 
Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Протокол засідан-
ня Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) Сукачева Марія Андрі-
ївна обрана строком на 5 років членом Правління ПрАТ «ЖКСВ». Воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 64.59469 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пере-
лік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: фінан-
совий директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Правління Рішенням 
Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Протокол засідан-
ня Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) Соловйов Віктор Олек-
сійович обраний строком на 5 років членом Правління ПрАТ «ЖКСВ». 
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: начальник заводу з виго-
товлення силікатної цегли. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя своїх паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю обрання нового складу Правління Рішенням 
Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року (Протокол засідан-
ня Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) Гончарук Андрій Мико-
лайович обраний строком на 5 років членом Правління ПрАТ «ЖКСВ». 
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: начальник заводу бетон-
них виробів, начальник заводу пористих блоків. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

В зв’язку із необхідністю обрання голови Наглядової ради Товари-
ства Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 травня 2018 року 
(Протокол засідання Наглядової ради №1 від 22 травня 2018 року) член 
Наглядової ради Прокопчук Неля Адольфівна обрана головою Наглядо-
вої ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат 

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ЖиТОМирСЬКий КОМБIНаТ СиЛIКаТНиХ ВирОБIВ»
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силікатних виробів» строком до 27 квітня 2021 року або до її переоб-
рання. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00011 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років - 
начальник відділу капітального будівництва. Посадова особа є 
акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором). Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

В зв’язку із необхідністю обрання голови Ревізійної комісії Товариства 
рішенням Ревізійної комісії від 22 травня 2018 року (Протокол засідання 
Ревізійної комісії №1 від 22 травня 2018 року) член Ревізійної комісії За-
рудяна Наталія Володимирівна обрана головою Ревізійної комісії При-

ватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних 
виробів» строком до 27 квітня 2023 року. Володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.00011 %. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала дана особа 
протягом останніх 5 років – начальник планово-економічного відділу. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

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

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

2. Тимчасово виконуючий обов’язки голови правління Кареба 
Сергій анатолійович 22 травня 2018 року

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 «МарМУрОВий Кар’Єр «ТриБУШа-
Ни»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292557
3. Місцезнаходження: 90625 село Ділове, Рахівський район,Закарпатська 

область, Довбуша,34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0676298426, немає
5. Електронна поштова адреса: vladimir_tomashuk@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: keramed.prat.in.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 
Припинено повноваження директора Томашука Володимира Васильо-

вича 19.05.2018 року у звязку iз закiнченням строку дiї контракту. Перебу-
вав на посадi з 19.05.2017 року. Частка у статутному капiталi складає - 0 %.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має.

Згiдно протоколу засiдання наглядової ради товариства вiд 
19.05.2018 року Томашука Володимира Васильовича обрано директором 
строком на 1 рiк з 19.05.2018 року. Частка у статутному капiталi складає - 
0 %.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебував на посадi 
юриста, заступником директра, директором протягом останнiх пяти рокiв.

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

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

2. Директор  Томашук В.В.
21.05.2018

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

операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТЕМП»

2. Код за ЄДРПОУ 14309942
3. Місцезнаходження 29000 м. Хмельницький Проспект 

Миру, 99/101
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(038) 263-00-27 (038) 263-00-27

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

http://temp-mash.com.ua/news/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Головний бухгалтер Товариства Ковальчук 

Олександр Володимирович звільнений з 18.05.2018 року. Рішення 

прийнято на підставі рішення Наглядової ради. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.10.2016 р. по 
18.05.2018 р. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засі-
дання НР від 18.05.18 р.).

Посадова особа Головного бухгалтера Товариства Захарчук Іри-
на Олександрівна призначена з 20.05.2018 року. Рішення прийнято 
на підставі рішення Наглядової ради. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який 
призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПП «Рембудсервіс». 
Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання НР від 
18.05.18 р.).

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

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

3.2. Найменування посади. Голова правлiння Колеснікова Віта 
Вікторівна

ПУБЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО
 «ЗаВОД «ТЕМП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I.  Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акціо нерне товариство «центрально-Українське виробничо-
комплектовочне підприємство «аТОМПрОМКОМПЛЕКС». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 14308150. 3. Місцезнаходження: 08322, Київська обл., 
Бориспiльський р-н, с. Пролiски, вул. Промислова, 9. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: /044/ 593-37-20, 593-37-23. 5. Електронна поштова 
адреса: at73@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
14308150.infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва 
уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу 
посадових осiб: Наглядова рада. Дата прийняття рiшення – 21.05.2018. 
Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав: Припинення повноважень 
Директора за власним бажанням та призначення нової особи на цю 

посаду. Припинено повноваження з 21.05.2018 – Директор Долуда-
рьов роман Миколайович, на підставі рішення наглядової ради. Не на-
дав згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді - з 01.12.2017. Обрано - Директор Воробей Олександр 
Петрович з 22.05.2018. Не надав згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на 
який призначено (обрано) особу – до переобрання. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «ЦУВКП 
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС». III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найме-
нування посади: Директор Воробей Олександр Петрович. 22.05.2018

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «цЕНТраЛЬНО-УКраЇНСЬКЕ ВирОБНичО-
КОМПЛЕКТОВОчНЕ ПІДПриЄМСТВО «аТОМПрОМКОМПЛЕКС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПрО ВиНиКНЕННЯ ОСОБЛиВОЇ ІНфОрМацІЇ  

ПрО ЕМІТЕНТа 
Повне найменування: 

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПрОЕКТНий I НаУКОВО-ВирОБНичий цЕНТр 

«ПОЛIНОМ» КОрПОраТиВНЕ ПIДПриЄМСТВО ДаК 
«УКрВиДаВПОЛIГрафIЯ»

Організаційно-правова 
форма

Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 02425034
Адреса місцезнаходження 01054, м. Київ вул. Воровського, 32-б
Телефон емітента (044)456-00-99
Електронна поштова адреса 
емітента

polinom@emitent.net.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
www.dak-print.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
16.05.2018 р. рішенням єдиного акціонера Приватного акцiонерного 
товариства «Проектний i науково-виробничий центр «Полiном» корпора-
тивне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради 
Мiнакова Лєля Валерiївна (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. 
Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 05.03.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради 
Денисюк Наталiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного 
акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
05.03.2013 р. Припинено повноваження посадової особи – Член 
Наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за рішенням 
єдиного акціонера.

Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
01.12.2011 р.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Саєнко Оксана 
Миколаївна (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник голови 
правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». Особі не належать акції 
Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. 
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мельник Дмитро 
Сергійович (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови 
правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». Особі не належать акції 
Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. 
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Старчевіч Тетяна 
Леонідівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ДП «Об'єднання 
по торгівлі та постачанню». Особі не належать акції Товариства. 
Посадову особу обрано строком на 3 роки.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Карасьова Вікторія 
Валентинівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-2017 – Генеральний 
директор ДСВ «Освіта», з 2017 по теперішній час заступник директора 
ТОВ «Фірма «Антологія». Особі не належать акції Товариства. Посадову 
особу обрано строком на 3 роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства Директор Онiщенко Олена Володимирiвна.

ПриВаТНЕ  
аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО  

«КОНцЕрН-ЕЛЕКТрОН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Концерн-
Електрон"

2. Код за ЄДРПОУ 13801109
3. Місцезнаходження 79018, м.Львiв, Стороженка,32
4. Міжміський код, телефон та факс (032)233 51 96 (032) 239 52 88
5. Електронна поштова адреса l.rudenko@electron.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.electron.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 
рішення про виплату 
дивідендів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами Товариства (протокол №29 вiд 21.04.2018р.) 

прий нято рiшення про виплату дивiдендiв в розмiрi 1,00 грн. на одну акцiю.
Наглядова рада ПрАТ «Концерн-Електрон» вирiшила встановити 
31.05.2018 - датою складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi (протокол №3 
вiд 18.05.2018р.). Товариство виплачує дивiденди в повному обсязi у 
строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними збора-
ми рiшення про виплату дивiдендiвшляхом перерахування на розрахунко-
вий чи поточний рахунок, вказаний акцiонером в анкетi рахунку в цiнних 
паперах.

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 Бубес Юрiй Григорович
Президент-Голова 
Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.05.2018
(дата)

ПУБЛІчНЕ  
аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 

«ВОЛОДарСЬКО-ВОЛиНСЬКий 
ЛЬОНОЗаВОД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента

1. Загальні відомості емітента:
1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство 

«Володарсько-Волинський льонозавод».
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: вул. Заводська, 1, с.Рижани, Хорошівський р-н, 

Житомирська обл., 12122
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306012. 
1.5. Міжміський код та телефон, факс: (04145)5-31-59.
1.6. Електронна поштова адреса: uh1969@ukr.net
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно рішення позачергових загальних зборів ПАТ «Володарсько-

Волинський льонозавод» від 18.05.18р. (прот.№2), припинено повнова-
ження достроково генерального директора Шевчука Юрія Миколайовича, 
не володіє часткою в СК емітента, на посаді перебував з 01.08.14р.

Обрано на посаду генерального директора Шевчука Юрія Миколайо-
вича на 5 років, не володіє часткою в СК емітента, інші посади за 5 років: 
ТОВ «ТВК-АГРО», генеральний директор. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття її паспортних даних, непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службо-
вої діяльності не має.

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

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

Генеральний директор  Шевчук Юрій Миколайович
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПрО ВиНиКНЕННЯ ОСОБЛиВОЇ ІНфОрМацІЇ ПрО ЕМІТЕНТа 

Повне найменування: 
ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 

«ПОЛIГрафКНиГа» КОрПОраТиВНЕ 
ПIДПриЄМСТВО ДаК «УКрВиДаВПОЛIГрафIЯ»

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 02470135
Адреса місцезнаходження 03057, м.Київ, вул. О. Довженка, б.3
Телефон емітента (044) 456-11-61
Електронна поштова адреса 
емітента

Poligrafkniga.prat@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.poligrafkniga.prat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
16.05.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (надалі – Товариство) були прийняті рішення про 
зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Дени-
сюк Наталiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не 
належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа займала посаду з 05.02.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Мель-
ник Дмитро Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не 
належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа займала посаду з 05.02.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Саєнко 
Оксана Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не нале-
жать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Особа займала посаду з 23.04.2012 р.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Саєнко Оксана Миколаїв-
на (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: перший заступник голови правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполі-
графія». Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано стро-
ком на 3 роки.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Денисюк Наталія Микола-
ївна (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням повноважень 
попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: заступник голови правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». 
Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 
3 роки. На засіданні Наглядової ради, що відбулось 16.05.2018 р. особу об-
рано Головою Наглядової ради Товариства. 
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мельник Дмитро Сергійо-
вич (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: заступник голови правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». 
Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 
3 роки. 
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Старчевіч Тетяна Леонідів-
на (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Директор ДП «Об’єднання по торгівлі та постачанню». Особі не 
належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Карасьова Вікторія Вален-
тинівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: 2012-2017 – Генеральний директор ДСВ «Осві-
та», з 2017 по теперішній час заступник директора ТОВ «Фірма «Антологія». 
Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 
3  роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодав-
ства Голова Правлiння Челомбiтько I.М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПрО ВиНиКНЕННЯ ОСОБЛиВОЇ ІНфОрМацІЇ  

ПрО ЕМІТЕНТа 
Повне найменування: 

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«УКрПОЛIГрафПОСТач» КОрПОраТиВНЕ 

ПIДПриЄМСТВО ДаК «УКрВиДаВПОЛIГрафIЯ»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса 
емітента

ukr-pp@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukrpoligraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
16.05.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (надалі – Товариство) були прийняті рішен-
ня про зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Мель-
ник Дмитро Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не 
належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа займала посаду з 05.03.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради 
Мiнакова Лєля Валерiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не 
належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа займала посаду з 05.03.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Саєнко 
Оксана Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не нале-
жать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Особа займала посаду з 05.03.2013 р.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Саєнко Оксана Миколаїв-
на (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: перший заступник голови правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполі-
графія». Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано стро-
ком на 3 роки.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мельник Дмитро Сергійо-
вич (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник голови правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». 
Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 
3 роки. На засіданні Наглядової ради, що відбулось 16.05.2018 р. особу об-
рано Головою Наглядової ради Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мінакова Лєля Валеріївна 
(обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник голови правління «Укрвидавполіграфія». Особі не на-
лежать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. 
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Старчевіч Тетяна Леонідів-
на (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень по-
переднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Директор ДП «Об'єднання по торгівлі та постачанню». Особі не 
належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Карасьова Вікторія Вален-
тинівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: 2012-2017 – Генеральний директор ДСВ «Осві-
та», з 2017 по теперішній час заступник директора ТОВ «Фірма «Антологія». 
Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 
3 роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодав-
ства Директор Вдовiченкова О.В.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ПЕрЕСУВНа МЕХаНIЗОВаНа 
КОЛОНа № 92»

2. Код за ЄДРПОУ: 01033585
3. Місцезнаходження: 19604 Черкаська область Черкаський район село 

Червона Слобода , вулиця Лозова будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 30-43-25, 30-41-23 
5. Електронна поштова адреса: 01033585@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://at_pmk-92.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПМК № 92» від 

18.05.2018 року припинено повноваження наглядової ради товариства, а саме 
Голови наглядової ради Заграничної Марини Михайлівни, посадова особа не 
надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Підстава для 
припинення повноважень: закінчення терміну обрання наглядової ради товари-
ства. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
37,765887 % від статутного капітала товариства.Особа перебувала на посаді з 
25.04.2015 року до 18.05.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПМК № 92» від 
18.05.2018 року припинено повноваження наглядової ради товариства, а саме 
Члена наглядової ради Заграничного Михайла Петровича, посадова особа не 
надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Підстава для 
припинення повноважень: закінчення терміну обрання наглядової ради товари-
ства. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статут-
ному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2015 року до 
18.05.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПМК № 92» від 
18.05.2018 року припинено повноваження наглядової ради товариства, а саме 
Члена наглядової ради Корінного Владислава Миколайовича, посадова особа 
не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Підстава для 
припинення повноважень: закінчення терміну обрання наглядової ради товари-
ства. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статут-
ному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2015 року до 
18.05.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради ПрАТ «ПМК 
№ 92», на підставі рішення чергових загальних зборах акціонерів від 18.05.2018 
року, обрано наглядову раду товариства у складі трьох осіб терміном на три 
роки, а саме Головою наглядової ради Заграничну Катерину Дмитрівну, посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. По-
садова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 39,707872 % 

від статутного капітала товариства (37,107872 % за даними депозитарної уста-
нови - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та 2,600000 % за даними депозитарної установи 
- ТОВ «БУЛ-СПРЕД»). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради ПрАТ «ПМК 
№ 92», на підставі рішення чергових загальних зборах акціонерів від 18.05.2018 
року, обрано наглядову раду товариства у складі трьох осіб терміном на три 
роки, а саме Членом наглядової ради Заграничну Марину Михайлівну, посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. По-
садова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 37,765887 % 
від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: спеціаліст з кредитування малого бізнесу департаменту 
кредитування малого бізнесу. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради ПрАТ «ПМК 
№ 92», на підставі рішення чергових загальних зборах акціонерів від 18.05.2018 
року, обрано наглядову раду товариства у складі трьох осіб терміном на три роки, 
а саме Членом наглядової ради Корінного Владислава Миколайовича, посадова 
особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Посадо-
ва особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі то-
вариства. Корінний В.М. є представником акціонера «фізичної особи» Загранич-
ної К.Д. частка якої у статутному капіталі товариства 39,707872 % (37,107872 % 
за даними депозитарної установи - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та 2,600000 % за 
даними депозитарної установи - ТОВ «БУЛ-СПРЕД»). Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Начальник караула 1-ї ДПРП управління 
ДСНС України у Черкаській обл. і 2-ї Держ. пожежно-рятувальної частини управ-
ління у Черкаській обл., директор ТОВ «МЕТФАРМ ДИСТРИБУШН». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПМК № 92» від 
18.05.2018 року припинено повноваження Директора товариства Заграничної 
Катерини Дмитрівни, посадова особа не надала згоди на розкриття інформації 
щодо паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення тер-
міну обрання Директора. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який 
належить особі 39,707872 % від статутного капітала товариства (37,107872 % за 
даними депозитарної установи - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та 2,600000 % за дани-
ми депозитарної установи - ТОВ «БУЛ-СПРЕД»). Особа перебувала на посаді з 
25.04.2015 року до 18.05.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну повноважень Директора ПрАТ «ПМК № 92», 
на підставі рішення чергових загальних зборах акціонерів від 18.05.2018 року, 
обрано Директором терміном на три роки Заграничного Михайла Петровича, 
посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних да-
них.Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статут-
ному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі 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 Заграничний М.П. 21.05.2018

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство 
«Місто Банк»

2. Код за ЄДРПОУ - 20966466
3. Місцезнаходження - 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11
4. Міжміський код, телефон та факс - 048 711 67 77 
5. Електронна поштова адреса - office@mbank.sky.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://mistobank.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення 
1. Дата вчинення дії: 18.05.2018;
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або за-

значається «фізична особа»: фізична особа;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та загальній кількос-

ті голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 46,3315%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та загальній кількос-

ті голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 46,481%.
2. Дата вчинення дії: 18.05.2018;
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або за-

значається «фізична особа»: Спільне підприємство у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Юнімакс»;

Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій (тільки для 
юридичної особи): 65125, м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 23;

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридич-
ної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судово-
го реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерези-
дента): 22447167;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та загальній кількос-
ті голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 49,4165%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та загальній кількос-
ті голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 49,267%.

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  Демченко І.А.

21.05.2018

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МІСТО БаНК»
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ПУБЛIчНЕ  
аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО  

«СУМСЬКЕ МаШиНОБУДIВНЕ НаУКОВО-
ВирОБНичЕ ОБ’ЄДНаННЯ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1. 17.05.2018 р. 96 977 6 619 852 1,465
17.05.2018р., протокол 17/05-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між То-
вариством та компанією Ingenieurbüro Reinhold Großmann GmbH & CoKG 
(Deutschland, Wiesensteigerstr.6 73342 Bad Ditzenbach) договору на по-
ставку технологічного обладнання для модернізації газоперекачувальних 
агрегатів дотискувальної компресорної станції «Памук» на загальну суму 
3,7 млн. доларів США.
Офіційний курс НБУ станом на 17.05.2018р.: 1 долар США = 26,21 грн.
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Това-
риства є: будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість 
майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (ві-
сімдесят мільйонів) гривень».

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

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

Генеральний директор Цимбал О.Ю.  18.05.2018р.

аКцIОНЕрНЕ  
ТОВариСТВО  

«ДТЕК ДНIПрОВСЬКI  
ЕЛЕКТрОМЕрЕЖI»

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДТЕК ДНIПРОВСЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»

2. Код за ЄДРПОУ 23359034
3. Місцезнаходження 49107, Днiпро, Шосе 

Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та факс 056 373-50-59 056 373-53-41
5. Електронна поштова адреса PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.doe.com.ua 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДТЕК 

ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 19.04.2018 (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018), 
крiм iншого, вирiшено, вiдповiдно до вимог Закону України «Про внесення 
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення 
бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017 
№ 2210-VIII, змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства 
на приватне акцiонерне товариство та визначити повне найменування То-
вариства - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI».

21.05.2018 проведена державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО», 
що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а саме: змiнено найменуван-
ня товариства на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНIПРОВСЬКI 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»; змiнено тип товариства на приватне акцiонерне то-
вариство; а також проведена державна реєстрацiя змiн до установчих 
документiв товариства.

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 Кухтiй В.Ю.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації:Повне наймену-
вання емітента: ПУБЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КОрОСТЕНСЬКий МаШиНОБУДIВНий ЗаВОД»; код 
за ЄДРПОУ емітента: 00203134; Місцезнаходження емітента: 11500 Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. В.Сосновського, буд. 65; Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (04142) 3-00-01; 4-24-38;Електронна поштова 
адреса емітента: korosten.kmz@gmail.com;Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації:www.korostenmz.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi 
про змiну складу посадових осiб емiтента 2. Текст повідомлення: Авто-
матично без прийняття рiшення в зв»язку iз закiнченням термiну перебу-
вання на данiй посадi відбулись такі зміни:Повноваження Члена правлiння 

Сухара Олександра Вiталiйовича припинено 21.05.2018 р. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.01621%.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 21.05.2014 р. Повноваження Члена правлiння Усюка 
Володимира Iвановича припинено 21.05.2018 р. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 5.94852%.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 21.05.2014 р. Посадові особи не дали згоди на розкриття пас-
портних даних. На посаду членів правлiння нiкого не обирали в зв»язку iз 
припиненням повноважень наглядової ради товариства.3. Підпис: Голова 
правлiння Крамаренко Анатолiй Анатолiйович, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 22.05.2018 р.
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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 Публiчне акцiонерне товариство 

"Трест "Київелектромонтаж"
2. Код за ЄДРПОУ 04012750
3. Місцезнаходження 01033, Київ, вул. Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 2271244 044 2271244

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

http://04012750.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 

«Київ електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб Товариства: припинити повноваження Голови Наглядової Ради, 
посадової особи - Онопрiєнка Олександра Васильовича. Припинення 
повноважень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала по-
саду члена Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 
19.05.2017 року, Голови Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектро-
монтаж» з 06.06.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. 

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб Товариства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, 
посадової особи -Гончаренка Микола Петровича. Припинення повно-
важень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 19.05.2017 року. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб Товариства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, 
посадової особи - Деревянко Лариси Казимирiвни. Припинення повно-
важень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 19.05.2017 року. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб Товариства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, 
посадової особи - Нацевич Валентини Григорiвни. Припинення повно-
важень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 19.05.2017 року. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових 
осiб Товариства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, 
посадової особи - Катриченка Юрiя Олексiйовича. Припинення повно-
важень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 19.05.2017 року. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу поса-
дових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - 
Онопрiєнка Олександра Васильовича - представника юридичної 
особи-акцiонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД. Посадову осо-
бу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 18.05.2018 року. 

Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. По-
сади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник 
управлiння Департаменту безпеки ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл 
Україна», Голова Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». 
Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу поса-
дових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - 
Гончаренка Миколу Петровича - незалежного директора. Посадову 
особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 18.05.2018 
року. Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. 
Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник 
вiддiлу економiчної безпеки ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», 
директор ТОВ «Мiсто Слави», член Наглядової Ради ПАТ «Трест «Ки-
ївелектромонтаж». Особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано.

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу поса-
дових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Де-
ревянко Ларису Казимирiвну -представника юридичної особи-
акцiонера ТОВ «Свiтлобуд-Iнвест». Посадову особу обрано на пiдставi 
рiшення загальних зборiв вiд 18.05.2018 року.Особу обрано до прове-
дення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа 
протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ « КСУ «Котломонтаж-23», 
член Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Особа не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано.

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу поса-
дових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - На-
цевич Валентину Григорiвну, незалежного директора. Посадову особу 
обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 19.05.2018 року. Осо-
бу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, 
якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2010 року по 2012 рiк 
працювала на посадi головного iнспектора аналiтичного вiддiлу Де-
партаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї 
корупцiї Державної митної служби України, м. Київ; з 2012 року по 
2013 рiк працювала на посадi заступника голови Благодiйного фонду 
«Розвиток рiдного Подiлля», м. Хмельницький; з 2013 року по 2014 рiк 
працювала на посадi помiчника-консультанта народного депутата 
України, VIIскликання, м. Київ; з 2014 року працювала на посадi 
помiчника-консультанта народного депутата України, VIIIскликання, 
м. Київ, член Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Осо-
ба не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано.

18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест 
«Київ електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу поса-
дових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - Ка-
триченка Юрiя Олексiйовича-представника юридичної особи-
акцiонера ПрАТ «ХК «Київмiськбуд». Посадову особу обрано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 18.05.2018 року. Особу обрано 
до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займа-
ла особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор департаменту з 
управлiння майном та активами ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», член На-
глядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Особа не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних 
даних посадовою особою 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 Розгон Анатолiй Миколайович

Голова правлiння-
керуючий

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.05.2018
(дата)

ПУБЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«ТрЕСТ «КиЇВЕЛЕКТрОМОНТаЖ»
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Публічне акціонерне товариство «Черкаська рибоводно-меліоративна 
станція» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
07 липня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: 20243, черкась-
ка обл.,Звенигородський р-н, с. Княжа, ПаТ «черкаська рМС», актова 
зала.

Реєстрація акціонерів: 07 липня 2018 р. з 10-00 год. до 10-45 год. 
Початок зборів: 07 липня 2018 р. об 11-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – 03.07.2018 р.
ПрОЕКТ ПОрЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо-

сування на загальних зборах Товариства. 
5. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 - 2017 рр. та визначення основних напрямків діяльнос-
ті Товариства на 2018 рік та їх затвердження.

6. Звіт наглядової ради про роботу за 2015 - 2017 рр. та його затвер-
дження.

7. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства ста-
ном на 31.12.2015 р. та 31.12.2016 р. 31.12.2017 р. та їх затвердження.

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.
9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

нової редакції.
11. Внесення змін до «Положення про Загальні збори», «Положення 

про Наглядову раду», «Положення про Ревізора», «Положення про Вико-
навчий орган» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

12. Вибори Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради та визна-

чення особи, якій уповноважено підписати договір.
14. Вибори Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Найменування показника (тис. грн.) Період

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Усього активів 225 227 227 227

Основні засоби 147 140 134 128
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0
Запаси 77 77 77 77
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

10 10 16 16

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0 0 0
Нерозподілений прибуток 132 131 131 131
Власний капітал 225 224 224 224
Статутний капітал 93 93 93 93
Довгострокові зобов'язання 1 1 1 1
Поточні зобов'язання 0 2 2 2
Чистий прибуток (збиток) -20 -1 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 370800 370800 370800 370800
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

1 1 1 1

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в за-
гальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – 
em00725246.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скли-
кання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами 
пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська обл., Зве-
нигородський р-н, с. Княжа, ПАТ «Черкаська рибоводно-меліоративна 
станція», приймальна в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Те-
рехов Юрій Володимирович. Також за цією адресою акціонери Товариства 
можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного 
зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення загальних зборів. 

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «чЕрКаСЬКа риБОВОДНО-МЕЛІОраТиВНа СТаНцІЯ»

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Новокраматорський машинобудівний завод»

2. Код ЄДРПОУ: 05763599
3. Місцезнаходження: 84305, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ор-

джонікідзе, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (06264) 6-94-11, (06264) 7-88-15, 

(06264) 7-22-49
5. Електронна поштова адреса: ztm@nkmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента

II. Текст Повідомлення
Кузєнков Віктор Андрійович – член Правління. Рішення про припинення 

повноважень посадової особи прийнято Наглядовою радою 21.05.2018р. 
на підставі особистої заяви та дострокового розірвання контракту. Особа 
займала посаду з 15.03.2016р. по 21.05.2018р. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0054%. Фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Замість звільненої посадової особи нікого не 
призначено. 

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління  Суков Геннадій Сергійович 

22.05.2018

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО  
«НОВОКраМаТОрСЬКий МаШиНОБУДІВНий ЗаВОД»

ТОВ «рЕйТиНГОВЕ аГЕНТСТВО «СТаНДарТ-рЕйТиНГ» (УКраЇНа) 
присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.04.2018–30.04.2018 року (www.standard-rating.com)

№
п/п

Назва компанії / банку Код 
ЄДРПОУ

Вид 
рейтингу

Рейтингова дія Рівень рейтингу Прогноз Дата рейтингової 
дії

1 ПАТ «КРЕДОБАНК», облігації серії А та В 09807862 РП, РБІ Поновленння uaAAА, uaK1 Стабільний 03.04.2018
2 ПрАТ СК «Альфа Страхування» 30968986 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 04.04.2018
3 ПрАТ «Київський страховий дім» 25201716 РФСС Поновленння uaA- Стабільний 04.04.2018
4 ПрАТ "Страхове товариство «Стройполіс" 25401697 РФСС Поновленння uaA Стабільний 04.04.2018
5 ПрАТ СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» 31113488 РФСС Поновленння uaAA Стабільний 04.04.2018
6 ПрАТ СК «Еталон-Поліс» 31512057 РФСС Поновленння uaBBB+ Стабільний 05.04.2018
7 АТ СК «Провідна» 23510137 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 05.04.2018
8 ПрАТ «Перша» 31681672 РФСС Поновленння uaAА Стабільний 05.04.2018
9 ПАТ СК "Універсальна" 20113829 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 06.04.2018
10 ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" 14360570 РП Поновленння uaAА Позитивний 10.04.2018
11 ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 24175269 РФСС Поновленння uaAA+ Стабільний 24.04.2018
12 ТОВ "Агро-Еліта" 33215143 РБІ Поновленння uaBВ Стабільний 25.04.2018
13 СТОВ «ПРОГРЕС-ПЛЮС» 30472034 РБІ Поновленння uaBB+ Стабільний 25.04.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №97, 23 травня 2018 р. 
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Повідомлення 
про виникнення інформації про емітента

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

ТОВАРИСТВО "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД
МІНВОДИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00377101
3. Місцезнаходження: 51000 Дніпропетровська обл., Царичанський

р-н., смт.Царичанка, вул. Кірова, буд.151
4. Міжміський код, телефон та факс (0569) 3-17-50;  (0569)3-20-09
5. Електронна поштова адреса: 00377101@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся для розкриття інформації: 00377101.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким нале-

жить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства).

II.  Текст повідомлення. 
Згідно даних реєстру власників, отриманого 21.05.2018 р. від ПАТ

"НДУ" особи, що здійснює облік права власності на акції емітента в де-
позитарній системі, стало відомо: розмір частки акціонера -  "фiзична
особа" -1, став менше 10 відсотків простих акцій. До  до змiни становив
49,8789% в загальній кiлькостi акцiй Товариства (160000000 шт.), та
51,0259% в загальній кiлькостi голосуючих акцiй. Після зміни розмір час-
тки становить 0% в загальній кiлькостi акцiй та 0% в загальній кiлькостi
голосуючих акцiй. Розмір частки акціонера - "фiзична особа" - 2, збіль-
шився та становить 10 і більше відсотків простих акцій. До зміни стано-
вив 0,00 % в загальній кiлькостi акцiй Товариства та 0% в загальній кiль-
костi голосуючих акцiй. Після зміни розмір  частки  становить  49,8789
% в  загальній кiлькостi акцiй (160000000 шт.) та 51,0259 % в загальній
кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

Голова Правління Сердешний  О.Є. 
22.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформаці емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА КНИЖКОВА
ФАБРИКА IМ. М.В. ФРУНЗЕ" Корпоративне пiдпри-
ємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"; код за ЄДРПОУ 02470170; місцез-
находження 61057, м. Харкiв, вул. Донця-Захаржевського, 6/8; тел/факс
(057) 729-82-33, 731-38-88; е-mail: 02470170@sodruzhestvo.com.ua,
v.kharkiv@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://kpvfrun-
ze.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
1. 16.05.2018 припинено повноваження Наглядової ради у складі: Го-

лови Мельника Дмитра Сергійовича та Членів Саєнко Оксани Миколаїв-
ни, Денисюк Наталiї Миколаївни. Особи перебували на своїх посадах з
05.02.2013.

2. 16.05.2018 обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова Мель-
ник Дмитро Сергiйович, останнi 5 рокiв обiймав посаду заступника голови
правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрви-
давполiграфiя"; та Члени - Денисюк Наталiя Миколаївна, останнi 5 рокiв
обiймала посаду заступника голови правлiння, посадова особа є пред-
ставником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Саєнко Оксана Ми-
колаївна, останнi 5 рокiв обiймала посаду першого заступника голови
правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрви-
давполiграфiя"; Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, останнi 5 рокiв обiймала по-
саду директора, посадова особа є незалежним членом наглядової ради;
Карасьова Вiкторiя Валентинiвна, останнi 5 рокiв обiймала посади гене-
рального директора, заступника директора, посадова особа є незалеж-
ним членом наглядової ради.

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 16.05.2018. Рiшення прийнято
єдиним акцiонером ПРАТ "Харкiвська книжкова фабрика iм. М.В. Фрунзе"
у формi протоколу засiдання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
№ 67/14 вiд 16.05.2018. Рiшення має статус протоколу загальних зборiв
вiдповiдно ст.49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Директор Варжен С.Г. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформаці емітента 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПРАПОР" кор-
поративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"; код за ЄДРПОУ
02476401; місцезнаходження 61002, м.Харкiв, вул.Чубаря, 11; тел/факс
(057) 706-15-74, 706-15-81; e-mail 02476401@sodruzhestvo.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет http://kpvprapor.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
1. 16.05.2018 припинено повноваження Наглядової ради у складі: Го-

лови Голови Мiнакової Лєлi Валерiївни, перебувала на посадi з
05.03.2013; та Членів - Мельника Дмитра Сергійовича, перебував на по-
садi з 05.02.2013; Саєнко Оксани Миколаївни, перебувала на посадi з
05.02.2013. 

2. 16.05.2018 обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова Мiна-
кова Лєля Валерiївна, останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника голови
правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрви-
давполiграфiя"; та Члени - Мельник Дмитро Сергiйович, останнi 5 рокiв
обiймав посаду заступника голови правлiння, посадова особа є представ-
ником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Саєнко Оксана Микола-
ївна, останнi 5 рокiв обiймав посаду першого заступника голови правлiн-
ня, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiг-
рафiя"; Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, останнi 5 рокiв обiймав посаду ди-
ректора, посадова особа є незалежним членом наглядової ради; Карась-
ова Вiкторiя Валентинiвна, останнi 5 рокiв обiймав посади генерального
директора, заступника директора, посадова особа є незалежним членом
наглядової ради. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 16.05.2018. Рiшення прийнято
єдиним акцiонером ПрАТ "Видавництво "Прапор" у формi протоколу засi-
дання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 67/20 вiд 16.05.2018.
Рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно ст.49 ЗУ "Про
акцiонернi товариства". 

Директор Варжен С.Г. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформаці емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ХАРКIВ" Корпо-
ративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"; код за ЄДРПОУ
05905728; місцезнаходження 61037, м. Харкiв, просп. Московський, 247;
тел/факс (057) 392-15-90; e-mail: 05905728@sodruzhestvo.com.ua, v.khar-
kiv@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://kpvkharkiv.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
1. 16.05.2018 припинено повноваження Наглядової ради у складі: Го-

лови Денисюк Наталiї Миколаївни, перебувала на посаді з 05.02.2013; та
Членів - Мельника Дмитра Сергійовича, перебував на посаді з 11.03.2013;
Саєнко Оксани Миколаївни, перебувала на посаді з 05.02.2013.

2. 16.05.2018 обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова Дени-
сюк Наталiя Миколаївна,  останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника го-
лови правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК
"Укрвидавполiграфiя"; та Члени - Мельник Дмитро Сергiйович, останнi 5
рокiв обiймав посаду заступника голови правлiння, посадова особа є
представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Саєнко Оксана
Миколаївна, останнi 5 рокiв обiймала посаду першого заступника голови
правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрви-
давполiграфiя"; Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, останнi 5 рокiв обіймала по-
саду директора, посадова особа є незалежним членом наглядової ради;
Карасьова Вiкторiя Валентинiвна, останнi 5 рокiв обiймала посади гене-
рального директора, заступника директора, посадова особа є незалеж-
ним членом наглядової ради. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 16.05.2018. Рiшення прийнято
єдиним акцiонером ПРАТ "Видавництво "Харкiв" у формi протоколу засi-
дання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 67/8 вiд 16.05.2018.
Рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно ст.49 ЗУ "Про
акцiонернi товариства". 

Голова правлiння Остафiїва Е.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.
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Повідомлення 
про виникнення інформації про емітента

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

ТОВАРИСТВО "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД
МІНВОДИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00377101
3. Місцезнаходження: 51000 Дніпропетровська обл., Царичанський

р-н., смт.Царичанка, вул. Кірова, буд.151
4. Міжміський код, телефон та факс (0569) 3-17-50;  (0569)3-20-09
5. Електронна поштова адреса: 00377101@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся для розкриття інформації: 00377101.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким нале-

жить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства).

II.  Текст повідомлення. 
Згідно даних реєстру власників, отриманого 21.05.2018 р. від ПАТ

"НДУ" особи, що здійснює облік права власності на акції емітента в де-
позитарній системі, стало відомо: розмір частки акціонера -  "фiзична
особа" -1, став менше 10 відсотків простих акцій. До  до змiни становив
49,8789% в загальній кiлькостi акцiй Товариства (160000000 шт.), та
51,0259% в загальній кiлькостi голосуючих акцiй. Після зміни розмір час-
тки становить 0% в загальній кiлькостi акцiй та 0% в загальній кiлькостi
голосуючих акцiй. Розмір частки акціонера - "фiзична особа" - 2, збіль-
шився та становить 10 і більше відсотків простих акцій. До зміни стано-
вив 0,00 % в загальній кiлькостi акцiй Товариства та 0% в загальній кiль-
костi голосуючих акцiй. Після зміни розмір  частки  становить  49,8789
% в  загальній кiлькостi акцiй (160000000 шт.) та 51,0259 % в загальній
кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

Голова Правління Сердешний  О.Є. 
22.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформаці емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА КНИЖКОВА
ФАБРИКА IМ. М.В. ФРУНЗЕ" Корпоративне пiдпри-
ємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"; код за ЄДРПОУ 02470170; місцез-
находження 61057, м. Харкiв, вул. Донця-Захаржевського, 6/8; тел/факс
(057) 729-82-33, 731-38-88; е-mail: 02470170@sodruzhestvo.com.ua,
v.kharkiv@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://kpvfrun-
ze.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
1. 16.05.2018 припинено повноваження Наглядової ради у складі: Го-

лови Мельника Дмитра Сергійовича та Членів Саєнко Оксани Миколаїв-
ни, Денисюк Наталiї Миколаївни. Особи перебували на своїх посадах з
05.02.2013.

2. 16.05.2018 обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова Мель-
ник Дмитро Сергiйович, останнi 5 рокiв обiймав посаду заступника голови
правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрви-
давполiграфiя"; та Члени - Денисюк Наталiя Миколаївна, останнi 5 рокiв
обiймала посаду заступника голови правлiння, посадова особа є пред-
ставником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Саєнко Оксана Ми-
колаївна, останнi 5 рокiв обiймала посаду першого заступника голови
правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрви-
давполiграфiя"; Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, останнi 5 рокiв обiймала по-
саду директора, посадова особа є незалежним членом наглядової ради;
Карасьова Вiкторiя Валентинiвна, останнi 5 рокiв обiймала посади гене-
рального директора, заступника директора, посадова особа є незалеж-
ним членом наглядової ради.

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 16.05.2018. Рiшення прийнято
єдиним акцiонером ПРАТ "Харкiвська книжкова фабрика iм. М.В. Фрунзе"
у формi протоколу засiдання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
№ 67/14 вiд 16.05.2018. Рiшення має статус протоколу загальних зборiв
вiдповiдно ст.49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Директор Варжен С.Г. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформаці емітента 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПРАПОР" кор-
поративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"; код за ЄДРПОУ
02476401; місцезнаходження 61002, м.Харкiв, вул.Чубаря, 11; тел/факс
(057) 706-15-74, 706-15-81; e-mail 02476401@sodruzhestvo.com.ua; адре-
са сторінки в мережі Інтернет http://kpvprapor.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
1. 16.05.2018 припинено повноваження Наглядової ради у складі: Го-

лови Голови Мiнакової Лєлi Валерiївни, перебувала на посадi з
05.03.2013; та Членів - Мельника Дмитра Сергійовича, перебував на по-
садi з 05.02.2013; Саєнко Оксани Миколаївни, перебувала на посадi з
05.02.2013. 

2. 16.05.2018 обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова Мiна-
кова Лєля Валерiївна, останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника голови
правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрви-
давполiграфiя"; та Члени - Мельник Дмитро Сергiйович, останнi 5 рокiв
обiймав посаду заступника голови правлiння, посадова особа є представ-
ником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Саєнко Оксана Микола-
ївна, останнi 5 рокiв обiймав посаду першого заступника голови правлiн-
ня, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiг-
рафiя"; Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, останнi 5 рокiв обiймав посаду ди-
ректора, посадова особа є незалежним членом наглядової ради; Карась-
ова Вiкторiя Валентинiвна, останнi 5 рокiв обiймав посади генерального
директора, заступника директора, посадова особа є незалежним членом
наглядової ради. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 16.05.2018. Рiшення прийнято
єдиним акцiонером ПрАТ "Видавництво "Прапор" у формi протоколу засi-
дання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 67/20 вiд 16.05.2018.
Рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно ст.49 ЗУ "Про
акцiонернi товариства". 

Директор Варжен С.Г. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформаці емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ХАРКIВ" Корпо-
ративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"; код за ЄДРПОУ
05905728; місцезнаходження 61037, м. Харкiв, просп. Московський, 247;
тел/факс (057) 392-15-90; e-mail: 05905728@sodruzhestvo.com.ua, v.khar-
kiv@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет: http://kpvkharkiv.bgs.kh.ua.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
1. 16.05.2018 припинено повноваження Наглядової ради у складі: Го-

лови Денисюк Наталiї Миколаївни, перебувала на посаді з 05.02.2013; та
Членів - Мельника Дмитра Сергійовича, перебував на посаді з 11.03.2013;
Саєнко Оксани Миколаївни, перебувала на посаді з 05.02.2013.

2. 16.05.2018 обрана на 3 роки Наглядова рада у складі: Голова Дени-
сюк Наталiя Миколаївна,  останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника го-
лови правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК
"Укрвидавполiграфiя"; та Члени - Мельник Дмитро Сергiйович, останнi 5
рокiв обiймав посаду заступника голови правлiння, посадова особа є
представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"; Саєнко Оксана
Миколаївна, останнi 5 рокiв обiймала посаду першого заступника голови
правлiння, посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ДАК "Укрви-
давполiграфiя"; Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, останнi 5 рокiв обіймала по-
саду директора, посадова особа є незалежним членом наглядової ради;
Карасьова Вiкторiя Валентинiвна, останнi 5 рокiв обiймала посади гене-
рального директора, заступника директора, посадова особа є незалеж-
ним членом наглядової ради. 

Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 16.05.2018. Рiшення прийнято
єдиним акцiонером ПРАТ "Видавництво "Харкiв" у формi протоколу засi-
дання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 67/8 вiд 16.05.2018.
Рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно ст.49 ЗУ "Про
акцiонернi товариства". 

Голова правлiння Остафiїва Е.В. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

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 
«ТрУДОВий КОЛЕКТиВ фаНПЛиТ»

2. Код за ЄДРПОУ 32960308
3. Місцезнаходження 02160, м.Київ, вул.Фанерна, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 559-01-95 (044) 559-12-11
5. Електронна поштова адреса ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

За рiшенням Наглядової ради (Протокол № 02/18 вiд 17.05.2018 р.) 
звiльнено Мiщенко Вiкторiю Вiкторiвну з посади директора за власним ба-

жанням. Перебувала на посадi з 17.11.2017р. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надала. Посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

За рiшенням Наглядової ради (Протокол № 02/18 вiд 17.05.2018 р.) об-
рано Майданюк Олену Василiвну на посаду директора з 18.05.2018р. стро-
ком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - економiст 
з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi ТОВ «Укрпли-
та». Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Майданюк Олена Василiвна
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(Повідомлення про інформацію) 

 емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДIВI БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 37572263
3. Місцезнаходження 04070 м. Київ Iгорiвська/

Набережно-Хрещатицька, 13/5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 393-73-20 (044) 393-73-27

5. Електронна поштова адреса bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

www.dvbank.ua

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

II. Текст повідомлення
Повноваження Члена Спостережної ради Горбачевського Олексан-

дра Антоновича припиняються в з зв'язку з його смертю (21.05.2018 року 
отримано нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть Чеської 
республiки виданого 09.05.2018 року в Карлових Варах номер звiтного 
формуляру UL550123 та його переклад). Зазначенiй посадовiй особi на-
лежить пакет акцiй у розмiрi 40,00% статутного капiталу Банку. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi чле-
на Спостережної ради Горбачевський О.А. перебував з 26.04.2018 р. по 
05.05.2018 р. (дата смертi). Рiшення прийнято без прийняття рiшення 
вiдповiдним органом управлiння емiтента. Замiсть особи, повноваження 
якої припинено, нiкого на посаду не призначено (не обрано).

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 а.М. Бузiлов
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.21
(дата)

ПУБЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
“ДIВI БаНК”

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВа-

риСТВО «ВІЕС БаНК»
2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення

Прийняття рішення про виплату дивідендів
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рі-
шення про виплату дивідендів: 27 квітня 2018 року. Дата складення 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 05.06.2018 року. 
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів (грн): 334777606,92грн. Строк виплати дивідендів: по-
чаток 05.06.2018 року - кінець 26.10.2018 року (включно). Спосіб ви-
плати дивідендів: через депозитарну систему. Порядок виплати 
дивідендів: виплата кількома частками пропорційно всім особам, що 
мають право на отримання дивідендів. У випадку виплати дивідендів 
кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отри-
мання дивідендів, зазначаються дати таких виплат: виплату дивіден-
дів відповідно до Рішення №58 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» від 27 квітня 2018 року 
проводиться частками у довільних розмірах протягом усього строку 
виплати дивідендів таким чином, щоб загальна сума виплачених диві-
дендів станом на 27 жовтня 2018 року становила 334 777 606, 92 грн.

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

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

Голова Правлiння   Походзяєва І.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  21.05.2018р.

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ВІЕС БаНК»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №97, 23 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18097
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
22.05.2018 р. 

Спростування
(код за ЄДРПОУ: 19358632)

Помилка в Даті вчинення дії.
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рі-

шення про виплату дивідендів: 27 квітня 2018 року. Дата складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
05.06.2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно 
до рішення загальних зборів (грн): 334777606,92грн. Строк виплати 
дивідендів: початок 05.06.2018 року - кінець 26.10.2018 року (включ-
но). Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему. Порядок 

виплати дивідендів: виплата кількома частками пропорційно всім осо-
бам, що мають право на отримання дивідендів. У випадку виплати 
дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають 
право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат: ви-
плату дивідендів відповідно до Рішення №58 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» від 27 квіт-
ня 2018 року проводиться частками у довільних розмірах протягом 
усього строку виплати дивідендів таким чином, щоб загальна сума 
виплачених дивідендів станом на 27 жовтня 2018 року становила 
334 777 606, 92 грн.

ПУБЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ВІЕС БаНК»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
17

2. ПРАТ «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

17

3. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 8
4. ПРАТ АТОМПРОМКОМПЛЕКС 15
5. ТОВ БУДЕВОЛЮЦІЯ 11
6. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 11
7. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ПРАПОР» 22
8. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» 22
9. ПАТ ВІЕС БАНК 23
10. ПАТ ВІЕС БАНК 24
11. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 3
12. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 16
13. ПРАТ ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ  

ЗАВОД
9

14. ПАТ ДІВІ БАНК 23
15. АТ ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 19
16. ТДВ ЖИТЛОБУД - 2 9
17. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ 

ВИРОБІВ
4

18. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ 
ВИРОБІВ

14

19. ПАТ ЗАВОД ТЕМП 15
20. ПРАТ ЗОРЯ 19
21. ПРАТ ІСКОЖ-2000 10
22. ПРАТ КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД 13
23. ПРАТ КОЛОС-АГРО 11
24. ПРАТ КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН 16
25. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 19
26. ПРАТ КРОНОС 4
27. ПРАТ КРОНОС 5
28. ПРАТ МАРМУРОВИЙ КАР’ЄР «ТРИБУШАНИ» 15
29. ПАТ МІСТО БАНК 18
30. ПАТ МОТОР-БАНК 10
31. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 6

32. ПРАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

21

33. ПРАТ ОБОД 7
34. ПРАТ ОВОЧТОРГ 11
35. ПВІФ НВЗТ «ЮДІСІ ХОЛДІНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД» 

ТОВ «КУА «АКТИВ»
6

36. ПРАТ ПМК №92 18
37. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12337
10

38. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
«ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

16

39. ПРАТ САНАТОРНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ДНІПРО-БЕСКИД»

5

40. ПРАТ САНАТОРНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ДНІПРО-БЕСКИД»

11

41. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИМВОЛ»

10

42. ТОВ СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ 21
43. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
19

44. ПАТ ТАСКОМБАНК 13
45. ПАТ ТРЕСТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ 20
46. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 23
47. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 7
48. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 12
49. ПАТ УКРСОЦБАНК 5
50. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. 

ФРУНЗЕ
22

51. АТ ХОЛОДМАШ 7
52. ПРАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 22
53. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
4

54. ПАТ ЧЕРКАСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 
СТАНЦІЯ

21

55. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15167

9


