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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» (42600, Сум-
ська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, буд. 28-А, код 
за ЄДРПОУ: 39709794) на скасування реєстрації випуску 
акцій ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій прат «яКоБЗ даУ еГБертС 
УКраЇна». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» від 24 лютого 
2015 року №20/1/2015 (дата видачі – 24.11.2016р.), вида-
не Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 216-Кф-С-а від 
22 серпня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 

№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПАТ «Техін-
маш» (46008, м.Тернопіль, вул. Микулинецька, буд.  46  А, 
код за ЄДРПОУ: 00217024) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій ПАТ «Техінмаш» у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій пат «техінмаш». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПАТ «Техінмаш» від 30 листопада 2010 року 
№33/19/1/10 (дата видачі – 05.10.2011р.), видане Терно-
пільським територіальним управлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 217-Кф-С-а від 22  серпня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Со-
снівський Гранкар’єр» ( 18016, м.Черкаси, вул. Маршала 
Красовського, буд. 8, код за ЄДРПОУ: 05470839), на ска-
сування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Соснівський 
Гранкар’єр» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реє-
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страцію випуску акцій прат «Соснівський Гранкар’єр» 
(код за ЄДРПОУ - 05470839). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ЗАТ «Соснівський Гранкар’єр» (код за 
ЄДРПОУ - 05470839) від 09 грудня 2010 року №48/17/1/10, 
видане Рівненським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 218-Кф-С-а від 22 серп-
ня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 
21.08.2018 року №1004340454 про внесення 24.07.2018 
13941710022000202 запису про початок процесу прове-
дення спрощеної процедури державної реєстрації при-
пинення юридичної особи ВАТ «Транснаціональна ком-
панія з управління активами «Крісті» (код за ЄДРПОУ 
- 04541477) шляхом її ліквідації, та інформації, наданої 
департаментом НКЦПФР у Західному регіоні, отриманої 
службовою запискою від 02.08.2018 року №24/02/225, 
скасовано реєстрацію випуску ват «транснаціональна 
компанія з управління активами «Крісті» (код за 
ЄДРПОУ - 04541477). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Надбужанський тепличний комбінат» (код за 
ЄДРПОУ - 04541477) від 11.12.2001 року №89/13/1/01, 
видане Львівським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 219-Кф-С-а від 23 серп-
ня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 

змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 
21.08.2018 року №1004340503 про внесення 24.07.2018 
13941710011000047 запису про початок процесу прове-
дення спрощеної процедури державної реєстрації при-
пинення юридичної особи ВАТ «Декоративні культури» 
(код за ЄДРПОУ - 05451517) шляхом її ліквідації, та ін-
формації, наданої департаментом НКЦПФР у Західному 
регіоні, отриманої службовою запискою від 
02.08.2018 року №24/02/225, скасовано реєстрацію ви-
пуску ват «декоративні культури» (код за ЄДРПОУ - 
05451517). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Декоративні культури» (код за ЄДРПОУ - 05451517) 
від 24.06.1999 року №181/13/1/99, видане Львівським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 220-Кф-С-а від 23 серпня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, згідно з пунктом 5 розділу І Порядку заміни свідо-
цтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісій-
них цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емі-
тента та/або забезпеченням існування іменних цінних 
паперів у бездокументарній формі існування, затвердже-
ного рішенням Комісії від 23.04.2013 №736, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 року за 
№802/23334 (зі змінами та доповненнями), відповідно до 
документів, наданих ЗАТ «Укроб’єднання «Експрес», 
вул. Десятинна, буд. 13, м. Київ, 01025, код за ЄДРПОУ: 
05381969, на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію 
випуску (випусків) простих іменних акцій у зв’язку із за-
безпеченням існування іменних акцій у бездокументар-
ній формі, видано Зат «Укроб’єднання «експрес», код 
за ЄДРПОУ: 05381969, свідоцтво про реєстрацію випус-
ку простих іменних акцій у зв’язку із забезпеченням існу-
вання іменних акцій у бездокументарній формі – розпо-
рядження № 57-Кф-ЗС від 23 серпня 2018 року.

27.08.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ГотелЬний КомплеКС  

«БратиСлава»
повідомлення про виникнення особливої інформації  

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.  
Код за ЄдрпоУ 04820622.

1. Місцезнаходження 02192, Київ, Андрiя 
Малишка, буд.1

2. Міжміський код, телефон та факс (044) 537-39-79,559-77-88
3. Електронна поштова адреса yurist@bratislava.com.ua 

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

http://emitent.tetra-studio.
com.ua/bratislava

текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

припинення повноважень Члена правлiння Кривди Оксани Вiкторiвни прий-
нято 27.08.2018 року на засiданнi Наглядової ради товариства, протокол за 
№ 6. Рiшення про звiльнення Головного бухгалтера Кривди Оксани 
Вiкторiвни прийнято 27.08.2018 року за угодою сторiн, наказ за № 22-К. 
Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних 
не отримана. Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. По-
працювала на посадi: з 03.03.2015 р.



№163, 28 серпня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
ідентифікаційний код юридичної особи 34819265

Шановний аКцІонер 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«АВЕРС №1», (надалі також – ПАТ «ФК «АВЕРС №1», Фінансова компа-
нія), повідомляє, що Спостережною Радою Фінансової компанії прийнято 
рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, (нада-
лі – «Збори»), які відбудуться 12 вересня 2018 року за адресою: 01135, 
м. Київ, вул. дмитрівська, 69, зал засідань. 

Реєстрація акціонерів проводиться 12 вересня 2018 року з 10:00 до 
10:45 години за місцем проведення Зборів. початок Зборів об 11:00 го-
дині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Збо-
рах  – 06 вересня 2018 року (станом на 24.00).

Загальна кількість акцій ПАТ «ФК «АВЕРС №1» станом на дату скла-
дання переліку акціонерів яким надсилається повідомлення про проведен-
ня Загальних Зборів складає 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук про-
стих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій складає 12 000 000 
(дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

проеКт порядКУ денноГо:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії –Львов Ігор Рюрикович;
Член лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна; 
Член лічильної комісії – Леонтьєв Сергій Федорович.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати секретарем Загальних Зборів – Кортнєву Олену Валеріївну.
3. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ФК «АВЕРС №1» шляхом 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

Проект рішення:
Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ФК «АВЕРС №1» із 

120 000 000 до 200 000 000 гривень шляхом розміщення додаткових про-
стих іменних акцій ПАТ «ФК «АВЕРС №1» в кількості 8 000 000 (вісім міль-
йонів) штук, номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок за одну 
акцію, на загальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень, за раху-
нок додаткових внесків

4. Про розміщення акцій додаткової емісії без здійснення публічної про-
позиції (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:
1. Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії проводиться без 

здійснення публічної пропозиції. 
2. Розміщення акцій здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій 

акціонерам ПАТ «ФК «АВЕРС №1», які є акціонерами станом на 12 верес-
ня 2018 року. Затвердити перелік осіб які є учасниками розміщення акцій.

3. Надання акціонерами письмових підтверджень про відмову від вико-
ристання переважного права не передбачається. 

5. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій Товари-
ства.

Проект рішення:
1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій, яке оформити 

окремим додатком до Протоколу загальних зборів акціонерів
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ФК «АВЕРС №1» Макарчу-

ка  О.М. на підписання рішення про приватне розміщення акцій. 
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства якому надаються 

повноваження передбачені пунктом 6 Порядку збільшення (зменшення) 
статутного капіталу акціонерного товариства затвердженого Рішенням 
НЦКПФР № 385 від 12.06.2018 року.

Проект рішення:
Спостережній Раді ПАТ ФК «АВЕРС №1» надати повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі 

емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з 
першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії 

недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки ре-
зультатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рі-
шення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до ста-
туту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на при-
дбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реа-
лізації такого права.

7. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження 
передбачені пунктом 6 Порядку збільшення (зменшення) статутного капіта-
лу акціонерного товариства затвердженого Рішенням НЦКПФР № 385 від 
12.06.2018 року.

Проект рішення:
Визначити Голову Правління ПАТ «ФК «АВЕРС №1» уповноваженою 

особою, якій надаються повноваження: 
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-

важного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емі-
сію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, 

які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.
avers1.com 

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до 
дати проведення Загальних Зборів акціонерам надається можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою Фінансової компанії: 01135, м. Київ, вул. Дми-
трівська, 69, зал засідань, у робочі дні, робочий час з 10-00 години до 
16-00 години. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відпо-
відальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління – 
Макарчук Олександр Михайлович. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного. Акціонери мають право отримати відповідь на 
письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведен-
ня загальних зборів. Телефони для довідок: (044) 569-65-15

Спостережна рада фінансової компанії
Інформацію опубліковано Відомості Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку № 163 від 28 серпня 2018р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «фІнанСова КомпанІя «аверС №1»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

Спецiалiзоване пiдприємство пiдрядних робiт - Приватне акцiонерне 
товариство «Сансервiс»; 2. Код за ЄДРПОУ: 03333564; 3. Місцезнахо-
дження: 58023, м.Чернiвцi, вул.Комунальникiв, буд.6; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0372) 547413; 5. Електронна поштова адреса: 
sanservis@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-sanserv-s; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі 
акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним порогово-

му значенню пакета акцій. II. Текст повідомлення: 27.08.2018 року 
емiтент СППР-ПрАТ «Сансервiс» отримав вiд Центрального 
депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiк акцiонерiв, яким надсилатимуться 
письмовi повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного 
товариства станом на 20.08.2018 р, в результатi чого емiтенту стало 
вiдомо про виникнення особливої iнформацiї - Вiдомостей про змiну 
акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а 
саме: пакет акцiй акцiонера Зубової Iрини Валерiївни збiльшився з 
208 шт. (10.48% статутного капiталу, 15.20% в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй) до 222 шт. (11.8% статутного капiталу, 16.23% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй). ІII. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Го-
лова правління мороз Галина михайлiвна 27.08.2018р.

СпецIалIЗоване пIдприЄмСтво пIдрядних роБIт -  
приватне аКцIонерне товариСтво «СанСервIС»
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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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

30147563

3. Місцезнаходження 20705, Черкаська обл., м.Сміла, 
вул.Коробейника, буд.1

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04733) 3-63-09, 4-44-40

5. Електронна поштова 
адреса

semz@semz.іnfo

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

www.semz.іnfo

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

ІІ. текст повідомлення
21.08.2018р. Позачерговими Загальним зборами акціонерів прий-

нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-
господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати 
прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання, а саме: 
на підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» по-
передньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинів 
з виконання робіт/надання послуг граничною сукупною вартістю за 

кожним правочином не більше 93 000 000,00 грн. (дев’яносто три міль-
йони гривень 00 копійок) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, 
визначеної за офіційним курсом Національного банку України на дату 
вчинення відповідного правочину. 

Гранична сукупна вартість правочинів: 93 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 117 820 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
78,93%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2 774 183 штук (голосів). 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах - 2 712 186 штук (голосів). 
Кількість голосуючих акцій, що голосували «ЗА» - 2 667 086 штук 

(голосів), що становить 87,06 % від загальної кількості голосів акціоне-
рів або 98,34 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій. 

Кількість голосуючих акцій, що голосували «ПРОТИ» - 45 100 штук 
(голосів), що становить 1,47 % від загальної кількості голосів акціоне-
рів або 1,66 % від загальної кількості акцій (голосів) акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосу-
ючих з цього питання акцій.

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

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

Семенов максим 
федорович

Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
22.08.2018

(дата)

аКцІонерне товариСтво «наУКово-вироБниЧе пІдприЄмСтво  
«СмІлянСЬКий елеКтромеханІЧний Завод»

аКцIонерне товариСтво «полтавахолод»
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 
«ПОЛТАВАХОЛОД»

2. Код за ЄДРПОУ 01553770
3. Місцезнаходження 36009, м. Полтава, вул. Зiнькiвська, 

буд. 51/2
4. Міжміський код, телефон та факс 0532536113 0532536112
5. Електронна поштова адреса mainbuh_vatholod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://poltavaholod.pat.ua/

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД» 

27.07.2018 року прийнято рiшення про змiну типу Товариства (протокол 
вiд 27.07.18 р.). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 08.08.2018 р. Повне наймену-
вання акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПОЛТАВАХОЛОД»; Повне найменування акцiонерного товари-
ства пiсля змiни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАХОЛОД».

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 янович людмила миколаївна 27.08.2018
Дане повідомлення про виникнення особливої інформації публікується 

як виправлення та спростування особливої інформації, що була опубліко-
вана в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку №154 (2907) від 14.08.2018р. Повідомлення опубліковане в Відо-
мостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№154 (2907) від 14.08.2018р. вважати недійсним.

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. пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Черво-

ний ЧаБан»
2. Код за ЄДРПОУ 00486801
3. Місцезнаходження: вул. Шевченко, буд.6, с.Преображенка, Калан-

чацький район, Херсонська область, 75830.
4. Міжміський код, телефон, факс 05530 37043
5. Електронна поштова адреса apo.chaban@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації^ chaban.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до до вимог пункту 3 розділу IV 

цього Положення відомості про зміну власників, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
Зміст інформації: 23.08.2018 р. Публічне акціонерне товариство «Чер-

воний Чабан» (ЄДР 00486801) отримало інформацію від ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» про зміну власників акцій, яким належить 20 і 
більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

на рахунку в цінних паперах Приватне акціонерне товариство «Агро-
промислове об’єднання «Красний Чабан» (код ЄДР 30924179, місцезна-
ходження: вул.Шевченко, буд.22, с.Преображенка, Каланчацький район, 
Херсонська область, 75830) обліковується 3322909 штук акцій, що скла-
дає 24,82 відсотків голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства 
«Червоний Чабан» (код ЄДР 00486801, місцезнаходження: вул.Шевченко, 
буд.6, с.Преображенка, Каланчацький район, Херсонська область, 75830) 
до зміни пакету акцій розмір частки становив 22,56 відсотків.

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

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

2. Найменування посади _________ 
(підпис)

в.а.дзяткевич
(ініціали та прізвище керівника)

Голова правління М.П. ____________________ 
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 

власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 

Код за ЄдрпоУ: 31802573
місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Ніко-

поль, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-82-51
електронна поштова адреса: lberezina@centravis.com.ua 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://enr.dp.ua/?page_id=41 
вид інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
23.08.2018 року, на підставі виданих Головою правління наказів, у скла-

ді посадових осіб емітента відбулися наступні зміни:
1. Звільнено: Зуєв Олексій Дмитрович, паспорт СЮ № 107949 виданий 

11.09.2008 року Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області, Го-

ловний бухгалтер ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», перебував на посаді з 
09.11.2015 року до 23.08.2018 року включно, частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі 
емітента – 0 грн., підставою звільнення є наказ № 39-ОК від 23.08.2018 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Набуто повноважень: Іващенко Олена Вікторівна, паспорт АК 
№ 714562 виданий 01.12.1999р. Нікопольським МВ УМВС України у Дніпро-
петровській області, виконуючий обов’язки та повноваження Головного бух-
галтера ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», набуто повноважень з 27.08.2018 року 
на необмежений термін, протягом останніх п’яти років обіймала посади: 
провідний бухгалтер; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 
0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 
0 грн., підставою набуття повноважень є наказ № 368 від 23.08.2018 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління  ясногор олена Юріївна.

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГореСУрСи»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

пат «Ідея БанК»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Ідея Банк» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819 
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.Валова, буд.11, м.Львів, 79008, 

Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, факс: 

(032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua .
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. текст повідомлення:

21 серпня 2018 року рішенням позачергових Загальних зборів акціоне-
рів (протокол №60) припинено повноваження Спостережної ради Банку, а 
саме:

Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), громадянин Республіки Польща. Пас-
порт EJ №9353009 виданий Воєводою Мазовєцким /1/. Голова Спостережної 
ради. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

Якуб Мальскі (Jakub Malski) громадянин Республіки Польща. Паспорт 
EL 6990610, виданий Воєводою Дольношльонским. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

Кшиштоф Ярослав Бєлєцкі (Krzysztof Jarosław Bielecki), громадянин 
Республіки Польща; Паспорт EA 5642733, виданий Консулом РП в Гаазі. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

Гасич Ярослава Русланівна, громадянка України. Паспорт ЕС №539812 
виданий Армянським МВ ГУ МВС України в Криму. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

Ольга Володимирівна Лесик, громадянка України. Паспорт КА 746291 
виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Працює асистентом лаборанта ЛНМУ ім.Д.Галицького. Не-
залежний Член Наглядової Ради.

Андрій Анатолійович Радченко, громадянин України. Паспорт громадя-
нина України (ID картка) 000778338, орган видачі 8024. Часткою в статутно-

му капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Працює Головою Правління ПАТ «Аграрний фонд». Незалежний 
Член Наглядової Ради.

та обрано Наглядову раду Банку в наступному складі:
Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), громадянин Республіки Польща. Пас-

порт EJ №9353009 виданий Воєводою Мазовєцким /1/. Голова Спостереж-
ної ради. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Представник акціонера Гетін  
Холдінг С.А.

Якуб Мальскі (Jakub Malski) громадянин Республіки Польща. Паспорт 
EL 6990610, виданий Воєводою Дольношльонским. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

Кшиштоф Ярослав Бєлєцкі (Krzysztof Jarosław Bielecki), громадянин 
Республіки Польща; Паспорт EA 5642733, виданий Консулом РП в Гаазі. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

Гасич Ярослава Русланівна, громадянка України. Паспорт ЕС №539812 
виданий Армянським МВ ГУ МВС України в Криму. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Представник акціонера Гетін Холдінг С.А.

Ольга Володимирівна Лесик, громадянка України. Паспорт КА 746291 
виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Працює асистентом лаборанта ЛНМУ ім.Д.Галицького. Не-
залежний Член Наглядової Ради.

Андрій Анатолійович Радченко, громадянин України. Паспорт громадя-
нина України (ID картка) 000778338, орган видачі 8024. Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Працює Головою Правління ПАТ «Аграрний фонд». Незалежний 
Член Наглядової Ради.

Гжегож Копаняж (Grzegorz Kopaniarz) громадянин Республіки Польща. 
Паспорт EF №3844967, виданий Консулом РП в Києві. Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Приватний інвестор, консультант. Незалежний Член Наглядової 
Ради.

Термін повноважень складу Наглядової Ради три роки.

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

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

3.2. Голова правління м. в. власенко
23.08.2018 р.

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БМ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 33881201
3. Місцезнаходження 01032, Київ, бул. Т. Шевченка, 37/122

4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 494-42-67 494-42-67

5. Електронна поштова 
адреса

v.plіushch@bmbank.com.ua

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

http://www.bmbank.com.ua/ru/about_
BM_Bank/osoblіva_іnformatsіya/

аКцIонерне товариСтво 
«Бм БанК»
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7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» повідомляє, що відповід-

но до статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» без при-
йняття рішення відповідним органом управління, 24.08.2018 припине-
но повноваження Члена Наглядової Ради Кузовкіна Iвана 
Володимировича за його бажанням, про що АТ «БМ БАНК» було пись-
мово повідомлено 10.08.2018. Кузовкін Iван Володимирович (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано), Член Наглядової Ради - неза-

лежний член, не володіє акціями або частками в статутному капіталі 
АТ  «БМ БАНК». Припинення повноважень відбулось за власним ба-
жанням Кузовкіна I.В. Посадова особа не має непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на по-
саді Члена Наглядової Ради 4 місяці. Замість особи, повноваження 
якої припинено, нікого не призначено (не обрано) на посаду.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. директор виконавчий доманова о.в. 
27.08.2018

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 товари-
ство «Явiр»

2. Код за ЄДРПОУ 00274861
3. Місцезнаходження 81070, Львiвська область, 

Яворiвський р-н, с.Iвано-
Франкове, вул.Львiвська, 55

4. Міжміський код, телефон та факс (03259) 3-30-09 (03259) 3-30-09
5. Електронна поштова адреса pat_javir@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

javir.lviv.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 

24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) вiдкликано з посади Голови 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Явiр» Бориса Ярослава Михайловича, паспорт КВ 
082782, вид.Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 
18.02.1999  р., володiє 0,105263% акцiями товариства, перебував на посадi 
4 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018 р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) вiдкликано з посади члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Явiр» Матвiїва Любомира Орестовича,, паспорт КС 
336698, вид.Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 
28.04.2004р., володiє 0,035087% акцiями товариства, перебував на посадi 
4 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) вiдкликано з посади члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Явiр» Войтиховську Галину Богданiвну, паспорт КВ 
728281, вид.Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 
28.07.2001р., володiє 0,015789% акцiями товариства, перебувала на посадi 
4 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) вiдкликано з посади Голови На-
глядової ради ПАТ «Явiр» Вознюка Дмитра Петровича, паспорт КС №788354 
вид. Личакiвським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй областi 26 жовтня 
2010 року, володiє 25,000000% акцiями товариства, перебував на посадi 
7  рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) вiдкликано з посади члена 
Наглядової ради ПАТ «Явiр» Диду Володимира Остаповича, паспорт КА 
№086484 вид. 23.02.1996 Яворiвським РВ УМВС у Львiвськiй областi, 
акцiями товариства не володiє, перебував на посадi 4 роки, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) вiдкликано з посади члена 
Наглядової ради ПАТ «Явiр» Вiчевича Андрiя Людвиговича, паспорт КА 
№795541 вид. Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 10 квiтня 
1998 року, акцiями Товариства не володiє, перебував на посадi 4 роки, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) обрано на посаду члена На-
глядової ради ПАТ «Явiр» Вознюка Дмитра Петровича, паспорт КС 
№788354 вид. Личакiвським РВ ЛМУ ГУМВС України в Львiвськiй областi 
26 жовтня 2010 року, володiє 25,000000 % акцiями товариства, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймав протягом останнiх 5 рокiв - з 2011 року по сьогоднiшнiй день – Го-
лова Наглядової ради ПАТ «Явiр». Строк призначення на посаду 3 роки 
згiдно Статуту товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради товариства 
(протокол №1-нр вiд 24.08.2018 р.) обрано Головою Наглядової ради.

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) обрано на посаду члена На-
глядової ради ПАТ «Явiр» Диду Володимира Остаповича, паспорт КА 
№086484 вид. Яворiвським РВ УМВС України в Львiвськiй областi 23 люто-
го 1996 року, акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - пенсiонер по сьогоднiшнiй день. Строк призначення на 
посаду 3 роки згiдно Статуту товариства

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) обрано на посаду члена На-
глядової ради ПАТ «Явiр» Шпiльмана Максима Богдановича, паспорт МЕ 
№508419 вид. Яворiвським РВ УМВС України в Львiвськiй областi 03 серп-
ня 2004 року, володiє 0,010526 % акцiями товариства, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав 
протягом останнiх 5 рокiв - з 09.08.2013 року по 05.02.2014 року – мене-
джер з постачання ФОП Мацелюх В.В., з 06.02.2014 року по сьогоднiшнiй 
день – технiчний керiвник на ПАТ «Явiр». Строк призначення на посаду 
3  роки згiдно Статуту товариства.

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) обрано на посаду члена На-
глядової ради ПАТ «Явiр» Бондарчук Тетяну Павлiвну, паспорт КС 336773, 
вид.Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 07.05.2004р., 
акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 
5  рокiв - з 01.08.2013р. по 16.11.2015р. на посадi iнженера з якостi в 
ТзОВ  «ЮрВiт», з 17.11.2015р. по сьогоднiшнiй день - домогосподарка. 
Строк призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту товариства. 

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) обрано на посаду члена На-
глядової ради ПАТ «Явiр» Трусевич Вiкторiю Григорiвну, паспорт КВ 610289 
вид. Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 14.02.2001р., 
володiє 0,017543 % акцiями товариства, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом 
останнiх 5 рокiв - з 2010р. по сьогоднiшнiй – приватний пiдприємець. Строк 
призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту товариства.

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) обрано на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Явiр» Матвiїва Любомира Орестовича, паспорт КС 
336698, вид. Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 28 квiтня 
2004 року, володiє 0,035087 % акцiями товариства, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - з 2008р. по сьогоднiшнiй день - майстер ПАТ «Явiр». 
Строк призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту товариства.

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) обрано на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Явiр» Войтиховського Степана Васильовича, паспорт 
КВ 728749, вид. Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 01 ве-
ресня 2001р., володiє 0,045614% акцiями товариства, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - з 2006 р. по сьогоднiшнiй день – майстер ПАТ «Явiр». Строк 
призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту товариства. 

Згiдно рiшення Позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулись 
24.08.2018р. (протокол б/н вiд 24.08.2018 р.) обрано на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Явiр» Кобзяк Олександра Степановича, паспорт КС 
116002, вид. Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 08 жовтня 
2002 року, володiє 0,028070 % акцiями товариства, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв - з 2010 р. по сьогоднiшнiй день – оператор на автоматич-
них лiнiях ПАТ «Явiр». Строк призначення на посаду 3 роки згiдно Статуту 
товариства.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор П’янiков В.Г. 27.08.2018 р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «явIр»
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «явIр»
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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Явiр»

2. Код за ЄДРПОУ 00274861
3. Місцезнаходження 81070, Львiвська область, 

Яворiвський р-н, с.Iвано-
Франкове, вул.Львiвська, 55

4. Міжміський код, телефон та факс (03259) 3-30-09 (03259) 3-30-09
5. Електронна поштова адреса pat_javir@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

javir.lviv.ua

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

II. текст повідомлення
24 серпня 2018 р. Загальними зборами акiонерiв було прийняте рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:
отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або на-

дання Товариством (-у) позик та/або кредитiв; вiдчуження або передання в 
заставу будь якого належного Товариству нерухомого , рухомого майна, 
майнових прав; реалiзацiя Товариством продукцiї (в тому числi через 
форварднi контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третiх осiб; 
вiдступлення Товариством прав вимог, тощо, якi можуть бути вчиненi Това-
риством в особi Директора Товариства за попередньою письмовою згодою 
Наглядової ради Товариства протягом не бiльш як одного року з дати при-
йняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 2000,00 тис.грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
4646,00  тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) - 43,05%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 43 756.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 43615.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 43615.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - немає
Кiлькiсть голосуючих акцiй що утрималися - немає

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. директор п’янiков в.Г. 27.08.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мУКаЧІвСЬКа фаБриКа 

«реммеБлІ» 
код за ЄДРПОУ 005480424, місцезнаходження товариства : 

89600, Закарпатська область,м.Мукачеве, вул. Крилова,70, повідом-
ляє, що відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» 02 жовтня 2018 року о 10:00 год. за адресою: м.мукаче-
ве, вул. Крилова,70 у кабінеті голови ліквідаційної комісії б/н. 
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбудеться з 09:00 год. до 09.30 год. за місцем їх проведен-
ня. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 26вересня 2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що 
посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чин-
ного законодавства в Україні. З матеріалами проекту порядку денно-
го акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись, 
звернувшись із письмовою заявою на.ім’я Голови Ліквідаційної комі-
сії Товариства з 10:00 до 13:00 за місцезнаходженням товариства: 
м. Мукачеве,вул. Крилова,70, у кабінеті голови Ліквідаційної комісії, 
а в день проведення загальних зборів  – також у місці їх проведення. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами –Голова Ліквідаційної комісії Левенець Борис Йосипович.
Довідки за телефоном 0509705656.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: remmebli.emitents.net.uaДо дати проведення поза-
чергових загальних зборів,товариство надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів. Пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного зборів вносяться (не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів).

проект порядку денного:
1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення за-

гальних зборів .
4. Затвердження результатів роботи Ліквідаційної комісії Товари-

ства
5.Затвердження проміжного ліквідаційного балансу 

ПрАТ»Мукачiвська фабрика «Реммеблi» 

Голова ліквідаційної комісії  левенець Б.й.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «БердиЧІвСЬКий Завод тран-
СпортноГо маШиноБУдУвання».

2. Код за ЄДРПОУ 01350274.
3. Місцезнаходження емітента 13300, Житомирська область, м. Берди-

чів, вул. Газопровідна, буд.24.
4. Міжміський код, телефон та факс (04143) 46156, 45198.
5. Електронна поштова адреса transmash2006@ukr.net. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. текст повідомлення. В зв’язку із закінченням терміну обрання 

25.08.2018 р. припинені повноваження:
- голови та члена Наглядової ради Товариства Свердлова Олексія Якови-

ча, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 55.86353 %. 
На посаді голови і члена Наглядової ради перебував з 25.08.2015 р. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

- члена Наглядової ради Товариства Свердлової Людмили Іванівни, 
яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 4.99756 %. 
На посаді члена Наглядової ради перебувала з 25.08.2015 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Товариства Скалюна Сергія Анатолійовича, 
який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00361 %. 
На посаді члена Наглядової ради перебував з 25.08.2015 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Замість звільнених осіб на посади голови і члена Наглядової ради ні-
кого не призначено, так як члени Наглядової ради обираються загальними 
зборами акціонерів.

ІІІ. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2.Голова правління Сливоцький 
василь васильович 25.08.2018 р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«наУКово-доСлIдний IнСтитУт 
елеКтромеханIЧних приладIв»
повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Науково-дослiдний iнститут електромеханiчних приладiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 14309824
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 422-88-01, (044) 424-10-74
5. Електронна поштова адреса: ndiemp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/
site/14309824/ 

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

ІІ. текст повідомлення 
Товариство повідомляє про дострокове припинення повноважень 

27.08.2018 року Члена Наглядової ради Товариства Джелмача Олек-
сандра Ігоровича відповідно до письмового повідомлення про при-
пинення ним повноважень на посаді Члена Наглядової ради. Підста-
ва такого рішення: письмове повідомлення Джелмача О.І., ст. 57 
Закону України «Про акціонерні товариства». Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017 р. 

Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

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

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

2. Голова правління Квас в.о.  27.08.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до  складів наглядових рад  акціонерних то-

вариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" 14.08.2018 р.                
Повноваження  посадової особи   припинено на підставі Рішення акці-

онерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на
засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол № Ц-64/63 від
14.08.2018 року (вхідний номер Рішення акціонерного товариства "Дніпро-
петровський тепловозоремонтний завод"  1926  від 27.08.2018 року). Пов-
новаження посадової особи Палій Михайло Павлович (особа не надала
згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду Член
Наглядової ради припинено. Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 9 місяців.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад ак-
ціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від
14.08.2018р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення акці-
онера приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод" № 71-2/68-10 від 14.08.2018 року  (вхідний номер Рішен-
ня акціонера приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський теп-
ловозоремонтний завод" 1926  від 27.08.2018 року) .

Посадова особа Бойко Григорій Анатолійович (особа не надала згоду на
оприлюднення персональних даних), обрана на посаду Член Наглядової
ради.Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє паке-
том акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер - перший
заступник начальника Одеської залізниці; начальник ДП "Одеська залізни-
ця" ; начальник регіональної філії "Одеська залізниця"; директор з інже-
нерно -технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця". Місце роботи (період
звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):директор з інже-
нерно-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на
посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" Ц-64/63
від 14.08.2018 року на 3 роки.

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

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

2.
В.о.Голови правління 

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

22 серпня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ "КХТМ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну. (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 22.08.2018 р.)

Предметом правочину є застава майна, що є власнiстю Товариства. Ба-
лансова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 16 120 тис.
гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтнос-
тi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв  Товарис-
тва за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає
9,39%. Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть го-
лосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезаз-
наченого рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прий-
няття рiшення - 0 голосiв.

23 серпня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ "КХТМ" (Протокол засідан-
ня Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 23.08.2018 р.) прийнято рiшення про
надання згоди на укладання наступних значних правочинів:

1. Додаткової угоди до Договору поставки № 2018-7-6 від 04 липня 2018р.
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДМЗ КОМІНМЕТ"
(код ЄДРПОУ 39008850) на збільшення  загальної суми по Договору пос-
тавки № 2018-7-6 від 04.07.2018р. до  240 000 000,00 (Двісті сорок мільй-
онів) гривень 00 копійок,  у т.ч. ПДВ -40 000 000,00 ( Сорок мільйонів) гри-
вень 00 копійок. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансо-
вої звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiд-
ношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв
ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
139,86 вiдсоткiв.

2. Додаткової угоди  до Договору  комісії №122-К від 04 липня 2018р.  з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕКС" (код
ЄДРПОУ 32281388). На збільшення загальної суми  по Договору  комісії №
122-К від 04.07.2018р. до 192 400 000,00 (Сто дев'яносто два мільйони чо-
тириста тисяч) гривень 00 копійок,  у т.ч. ПДВ -400 000,00 (Чотириста ти-
сяч) гривень 00 копійок. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фi-
нансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 112,12 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть голосiв,
що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначе-
ного рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття
рiшення - 0 голосiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2.  Директор Ботюк О.М.  27.08.2018 р.

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-

конструкторський інститут «Енергопроект»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
16392628
3. Місцезнаходження 
01135 м. Київ пр-т Перемоги, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044)236-09-32 (044)246-59-82
5. Електронна поштова адреса 
enprojct@kiep.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.kiep.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу  ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про заміну представника акціонера прийнято юридичною 
особою-акціонером Товариства, а саме: Приватним акціонерним това-
риством «Міжнародна енергетична компанія» (далі - ПрАТ «МЕК»). 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі отри-
маного Товариством 22.08.2018 р. від акціонера ПрАТ «МЕК» письмо-
вого повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника 
акціонера (Повідомлення від 22.08.2018 р.№ 22/08/2018/1).

Посадова особа Печерський Юрій Леонідович (паспорт: серія КЕ 
номер 724348 виданий 18.06.1997 р. Приморським РВ УМВС України 
в Одеській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, при-
пинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 30.01.2018 по 22.08.2018 р.

Рішення про заміну представника акціонера прийнято юридичною 
особою-акціонером Товариства, а саме: Приватним акціонерним това-
риством «Міжнародна енергетична компанія» (далі - ПрАТ «МЕК»). 
Призначення посадової особи виконано на підставі отриманого Това-
риством 22.08.2018 р. від акціонера ПрАТ «МЕК» письмового повідом-
лення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера 
(Повідомлення від 22.08.2018 р.№ 22/08/2018/1).

Посадова особа Братінов Георгій Васильович (паспорт: серія КЕ 
номер 517626 виданий 24.01.1997 р. Саратським РВ УМВС в Одеській 
області), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком 
на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
2015 - 2018 рр.: д/в; 2012 - 2015 рр. Одеська регіональна служба 

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні 
та транспорті. Державний інспектор ветеринарно-санітарного контро-
лю і нагляду на державному кордоні та транспорті Одеського морсько-
го торгівельного порту. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
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 малахов Ю.в.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
27.08.2018

(дата) 

аКцІонерне товариСтво «КиЇвСЬКий наУКово-доСлІдний та проеКтно-
КонСтрУКторСЬКий ІнСтитУт «енерГопроеКт»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до  складів наглядових рад  акціонерних то-

вариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" 14.08.2018 р.                
Повноваження  посадової особи   припинено на підставі Рішення акці-

онерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на
засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол № Ц-64/63 від
14.08.2018 року (вхідний номер Рішення акціонерного товариства "Дніпро-
петровський тепловозоремонтний завод"  1926  від 27.08.2018 року). Пов-
новаження посадової особи Палій Михайло Павлович (особа не надала
згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду Член
Наглядової ради припинено. Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 9 місяців.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад ак-
ціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від
14.08.2018р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення акці-
онера приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод" № 71-2/68-10 від 14.08.2018 року  (вхідний номер Рішен-
ня акціонера приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський теп-
ловозоремонтний завод" 1926  від 27.08.2018 року) .

Посадова особа Бойко Григорій Анатолійович (особа не надала згоду на
оприлюднення персональних даних), обрана на посаду Член Наглядової
ради.Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє паке-
том акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер - перший
заступник начальника Одеської залізниці; начальник ДП "Одеська залізни-
ця" ; начальник регіональної філії "Одеська залізниця"; директор з інже-
нерно -технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця". Місце роботи (період
звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):директор з інже-
нерно-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на
посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" Ц-64/63
від 14.08.2018 року на 3 роки.

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

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

2.
В.о.Голови правління 

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

22 серпня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ "КХТМ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну. (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 22.08.2018 р.)

Предметом правочину є застава майна, що є власнiстю Товариства. Ба-
лансова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 16 120 тис.
гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтнос-
тi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв  Товарис-
тва за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає
9,39%. Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть го-
лосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезаз-
наченого рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прий-
няття рiшення - 0 голосiв.

23 серпня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ "КХТМ" (Протокол засідан-
ня Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 23.08.2018 р.) прийнято рiшення про
надання згоди на укладання наступних значних правочинів:

1. Додаткової угоди до Договору поставки № 2018-7-6 від 04 липня 2018р.
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДМЗ КОМІНМЕТ"
(код ЄДРПОУ 39008850) на збільшення  загальної суми по Договору пос-
тавки № 2018-7-6 від 04.07.2018р. до  240 000 000,00 (Двісті сорок мільй-
онів) гривень 00 копійок,  у т.ч. ПДВ -40 000 000,00 ( Сорок мільйонів) гри-
вень 00 копійок. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансо-
вої звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiд-
ношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв
ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
139,86 вiдсоткiв.

2. Додаткової угоди  до Договору  комісії №122-К від 04 липня 2018р.  з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕКС" (код
ЄДРПОУ 32281388). На збільшення загальної суми  по Договору  комісії №
122-К від 04.07.2018р. до 192 400 000,00 (Сто дев'яносто два мільйони чо-
тириста тисяч) гривень 00 копійок,  у т.ч. ПДВ -400 000,00 (Чотириста ти-
сяч) гривень 00 копійок. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фi-
нансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 112,12 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть голосiв,
що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначе-
ного рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття
рiшення - 0 голосiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2.  Директор Ботюк О.М.  27.08.2018 р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента:

відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КомерцІйний БанК 
«СоЮЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 35574578
3. Місцезнаходження: 01010, Київ, вул. омеляновича-павленка 

 (Суворова), буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3939340 (044) 3933643
5. Електронна поштова адреса: info@banksoyuz.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.banksoyuz.com.ua

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

II. текст повідомлення
На засіданні Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 27.08.2018 року (протокол №6) 
прийнято рішення про звільнення Шестопала Олега Васильовича з посади 
начальника служби внутрішнього аудиту АТ «КБ «СОЮЗ» за власним ба-
жанням 27 серпня 2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» відбулися у 
зв’зку з поданням Шестопалом О.В. заяви про звільнення за власним ба-
жанням Згоди на розкриття паспортних даних зазначена особа не надала.

Посадова особа Шестопал О.В. часткою в статутному капіталі АТ «КБ 
«СОЮЗ» не володіє.

Посадова особа Банку Шестопал О.В. непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з 14.01.2014 року.

Замість звільненої особи начальника служби внутрішнього аудиту 
АТ «КБ «СОЮЗ» іншу особу не призначено (не обрано).

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано  

або припинено 
повноваження)

посада* прізвище, ім'я,  
по батькові  
або повне  

найменування юридичної 
особи

паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер,  

дата видачі, орган, який видав)** 
або код за ЄдрпоУ  
юридичної особи

розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента  
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.08.2018 звільнення Начальник служби 

внутрішнього  
аудиту

Шестопал Олег Васильович Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав

0%

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обира-
ються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних.

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

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

(підпис)
Бугайов А.І.

(ініціали та прізвище керівника)
 М. П. 27.08.2018 року

(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«КомерцІйний БанК «СоЮЗ»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №163, 28 серпня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпро Академіка Белелюбського,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28
5. Електронна поштова адреса: mail@dtrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до  складів наглядових рад  акціонерних то-

вариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" 14.08.2018 р.                
Повноваження  посадової особи   припинено на підставі Рішення акці-

онерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на
засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" протокол № Ц-64/63 від
14.08.2018 року (вхідний номер Рішення акціонерного товариства "Дніпро-
петровський тепловозоремонтний завод"  1926  від 27.08.2018 року). Пов-
новаження посадової особи Палій Михайло Павлович (особа не надала
згоду на оприлюднення персональних даних), яка займала посаду Член
Наглядової ради припинено. Не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корис-

ливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: 9 місяців.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад ак-
ціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від
14.08.2018р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення акці-
онера приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозо-
ремонтний завод" № 71-2/68-10 від 14.08.2018 року  (вхідний номер Рішен-
ня акціонера приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський теп-
ловозоремонтний завод" 1926  від 27.08.2018 року) .

Посадова особа Бойко Григорій Анатолійович (особа не надала згоду на
оприлюднення персональних даних), обрана на посаду Член Наглядової
ради.Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє паке-
том акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Місце роботи  (останні п’ять років): головний інженер - перший
заступник начальника Одеської залізниці; начальник ДП "Одеська залізни-
ця" ; начальник регіональної філії "Одеська залізниця"; директор з інже-
нерно -технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця". Місце роботи (період
звіту): м. Київ, "ПАТ "Укрзалізниця". Посада (період звіту):директор з інже-
нерно-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця". Особа призначена  на
посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" Ц-64/63
від 14.08.2018 року на 3 роки.

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

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

2.
В.о.Голови правління 

Зеленський Андрій Вікторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

22 серпня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ "КХТМ" (надалі Товарис-
тво) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну. (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 22.08.2018 р.)

Предметом правочину є застава майна, що є власнiстю Товариства. Ба-
лансова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 16 120 тис.
гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтнос-
тi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв  Товарис-
тва за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає
9,39%. Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть го-
лосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезаз-
наченого рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прий-
няття рiшення - 0 голосiв.

23 серпня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ "КХТМ" (Протокол засідан-
ня Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 23.08.2018 р.) прийнято рiшення про
надання згоди на укладання наступних значних правочинів:

1. Додаткової угоди до Договору поставки № 2018-7-6 від 04 липня 2018р.
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДМЗ КОМІНМЕТ"
(код ЄДРПОУ 39008850) на збільшення  загальної суми по Договору пос-
тавки № 2018-7-6 від 04.07.2018р. до  240 000 000,00 (Двісті сорок мільй-
онів) гривень 00 копійок,  у т.ч. ПДВ -40 000 000,00 ( Сорок мільйонів) гри-
вень 00 копійок. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансо-
вої звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiд-
ношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв
ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
139,86 вiдсоткiв.

2. Додаткової угоди  до Договору  комісії №122-К від 04 липня 2018р.  з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕКС" (код
ЄДРПОУ 32281388). На збільшення загальної суми  по Договору  комісії №
122-К від 04.07.2018р. до 192 400 000,00 (Сто дев'яносто два мільйони чо-
тириста тисяч) гривень 00 копійок,  у т.ч. ПДВ -400 000,00 (Чотириста ти-
сяч) гривень 00 копійок. Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фi-
нансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн.
Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
новить 112,12 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть голосiв,
що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначе-
ного рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття
рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття
рiшення - 0 голосiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2.  Директор Ботюк О.М.  27.08.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення.

21 серпня 2018 року Наглядовою Радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПI-
ТАЛ" (Протокол засiдання Наглядової ради № 56/2018 вiд 21.08.2018 р.),
на пiдставi п.п 12 п. 2.3.1 Положення про Наглядову раду ПАТ "КБ "ЗЕ-
МЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", та у зв`язку з необхiднiстю приведення дiяльностi
Банку у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства щодо керiвника Бан-
ку, прийнято рiшення про призначення на посаду Голови Правлiння ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" Щиголева Вадима Володимировича iз всту-

пом на посаду пiсля його погодження Нацiональним банком України, та
встановлено строк повноважень Голови Правлiння ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПIТАЛ" в межах строкiв повноважень визначених для дiючого складу
Правлiння ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", тоб-то в межах строку до
30.10.2018 р.

Протягом останнiх п'яти рокiв Щиголев В.В. обiймав посади: радника Го-
лови Правлiння ПАТ "IнтерКредитБанк", Голови Правлiння "IнтерКредит-
Банк", Вiце-Президента з питань технологiй оборонно-промислового ком-
плексу ПАТ "НТI ТТР", Першого Заступника Голови Правлiння ПАТ "КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та Виконуючого обов`язки Голови Правлiння ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ". Щиголев В.В. акцiями ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПIТАЛ" не володiє (розмiр пакету акцiй ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПI-
ТАЛ", що належать Щиголеву В.В. дорiвнює 0,00%). Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних
даних фiзичною особою не надано.

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

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

2. Найменування посади: Виконуючий обов`язки Голови Правління
Щиголев В.В. 22.08.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
мітента.1.Загальні відомості.1.1. Повне найменування емітента. При-
ватне акціонерне товариство «НАДIЙНIСТЬ».1.2.Код за 
ЄДРПОУа:21502711.1.4. Місцезнаходження:02094 м.Київ  
вул.Червоногвардiйська 22-А.1.5. Телефон,факс: (044)451 – 8631,  
ф. (044)451 – 8630.1.6. Електронна поштова адреса: nad@mbk.biz.ua. 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: nad.mbк.biz.ua.II.Текст повідо-
млення. 23.08.2018р. Загальними Зборами акціонерів Товариства 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, в зв’язку 
із закінченням терміну повноважень а саме:- припинено повноважен-
ня Голови Наглядової ради Цигольник Олена Вiкторiвна- за рішенням 
Загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 
розмірі 6 акцій, що складає 0.23%. Обіймала посаду з 05.04.2013р.- 
припинено повноваження члена Наглядової ради Морозова Тетяна 
Юхимівна- за рішенням Загальних зборів. Не володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента. Обіймала посаду з 25.04.2012р.- припинено 
повноваження члена Наглядової ради Коваль Олександр Михайло-
вич- за рішенням Загальних зборів. Не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Обіймав посаду з 25.04.2012р.- припинено повно-
важення Ревізор акціонерного товариства Гольденберг Жанна 
Юхимiвна- за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутно-
му капіталі емітента у розмірі 45 акцій, що складає 1.69% . Обіймала 

посаду з 25.08.2011р.- Обрано на посаду Голови Наглядової ради Дя-
ченко Світлана Анатоліївна - за рішенням Загальних зборів. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 5 акцій, що складає 
0.19%. Особу призначено на 3 роки. Інші посади: НАДУ при Президен-
тові України, доцент.- Обрано на посаду члена Наглядової ради Лущик 
Яна Миколаївна - за рішенням Загальних зборів. Не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента. Особу призначено на 3 роки. Інші поса-
ди: Васильківська райдерж нотаріальна контора,консультант.- Обрано 
на посаду члена Наглядової ради Ланчук Наталія Анатоліївна - за рі-
шенням Загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента. Особу призначено на 3 роки. Інші посади: Міністерство мо-
лоді та спорту України, головний спеціаліст.- Обрано на посаду Реві-
зор акціонерного товариства Лаврентьєва Олена Павлівна - за рішен-
ням Загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента. Особу призначено на 3 роки.Інші посади: Інститут адміні-
стративного, економічного та політичного менеджменту,заступник 
проректора.Усі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають,не є незалежними директорами та не на-
дали згоди на розкриття паспортних даних. III. Підпис. 1Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Казаков Вiктор Петрович 23.08.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво «надIйнIСтЬ»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«дIЖитеК-СервIС»

Повідомляємо про проведення Загальних Зборів акціонерів (далі – «Збо-
ри») приватного акціонерного товариства «дIЖитеК-СервIС», які від-
будуться «12» вересня 2018 року о 10:00 годині в приміщенні головного 
офісу за адресом: Україна, 04112, м.Київ, вул.ризька,8-а, у кабінеті адмі-
ністрації. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДIЖИТЕК-
СЕРВIС» буде здійснюватися «12» вересня 2018 року з 9:00 до 9:45 за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах акціонерів «06» вересня 2018 року. Для 
участі у Загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам - фізичним 
особам паспорт або документ, що посвідчує особу; представникам акціоне-
рів - фізичних осіб паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним 
чином оформлену довіреність; представникам акціонерів - юридичних осіб 
документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність.

перелік питань,  
що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рі-
шення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціо-
нерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів.

2. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, вико-
навчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради.

4. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

5. Обрання виконавчих органів Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення Статуту у 

новій редакції).
7. Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
9. Затвердження Прийняття рішення про викуп товариством розміще-

них ним акцій.
10. Звільнення від обов’язків та обрання нового голови правління Това-

риства.
11. Про обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов 

догвоору, що укладатиметься з ним.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину, а саме «Про отримання додаткового кредиту від ПАТ «ПроКредит 
Банк» (Код ЄДРПОУ 21677333)».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні з 
10.00 до 18.00 години у кабінеті Адміністрації офісу, за адресом: Україна, 
04112, м. Київ, вул.Ризька,8-А., а також у день проведення зборів. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами та за 
публікацію повідомлення – Голова правління – Л.К. Гроховська. телефон 
для довідок: (044) 440-01-07.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І.Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «МОНОМАХ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 19421419
Місцезнаходження: 07442, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. 

Велика Димерка, вул. Комунальна, б. 10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 331-61-08
Електронна поштова адреса: іnfo@monomakh.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.monomakh.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. текст повідомлення
Товариство на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

складеного станом на 20 серпня 2018 року, отриманого 23 серпня 
2018 року вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України», повiдомляє про змiну акцiонерiв, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним 
пороговому значенню пакета акцiй, а саме:

Розмiр пакету акцiй Барабаша Богдана Олеговича став бiльшим 
порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет стано-
вив  – 0,0042 %, пiсля набуття права власностi на такий пакет стано-
вить – 59,9207%. Набуття прав власностi на пакет акцiй вiдбувалось 
прямо. Особи, якi входять до ланцюга володiння корпоративними пра-
вами, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями вiдсутнi. 
Дата, в яку пороговi значення було перетнуто: 20 липня 2018 року. 

Розмiр пакету акцiй Барабаш Iрини Василiвни став меншим порого-
вого значення пакета акцiй. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет становив – 
59,9168%, пiсля набуття права власностi на такий пакет 
становить  - 0,0002%. Вiдчуження прав власностi на пакет акцiй 
вiдбувалось прямо. Особи, якi входять до ланцюга володiння корпора-
тивними правами, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями 
вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було перетнуто: 20 липня 
2018 року.

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

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

Генеральний директор  я.в.Кондратенко
27.08.2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «мономах»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 8
2. АТ БМ БАНК 5
3. ПРАТ БМУ №20 7
4. ПРАТ БРАТИСЛАВА 2
5. ПРАТ ДІЖИТЕК СЕРВІС 11
6. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 9
7. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 5
8. ПАТ ІДЕЯ БАНК 5
9. ПАТ КБ «СОЮЗ» 9
10. АО КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 8
11. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 10
12. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 10
13. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №4 9
14. ПРАТ МОНОМАХ 11
15. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА ФАБРИКА «РЕММЕБЛІ» 7
16. ПРАТ НАДІЙНІСТЬ 10
17. АТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 4
18. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 8
19. АТ ПОЛТАВАХОЛОД 4
20. ПРАТ САНСЕРВІС 3
21. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 3
22. ПАТ ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН 4
23. ПАТ ЯВІР 6
24. ПАТ ЯВІР 7
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18163
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
27.08.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


