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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОМАШИНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00214868
3. Місцезнаходження: 61016 м. Харків, Озерянська, 106
4. Міжміський код, телефон та факс: 0573737500, 0573737501
5. Електронна поштова адреса: zavod@electromashina.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
13.11.2018 року Наглядовою радою Товариства погоджено внесення змін

до договору щодо збільшення вартості продукції, що поставлятиметься То-
вариству, кiлькiсть та асортимент якої визначається у специфікаціях, до 25
000 тис. грн.  Вартiсть активiв Товариства за даними фінансової звiтностi
за 2017 рiк становить 72 412 тис. грн., ринкова вартість продукції, що пос-
тавлятиметься за цим договором, складає 34,5% вiд вартостi активiв.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3, кількість голосів,
що проголосували "за" - 3,  "проти" - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

Річними Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року було прийнято
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з
дати його прийняття з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою,

вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік, граничною
сукупною вартістю 500  000 тис.  грн., зокрема, будь-які договори (контрак-
ти, угоди) купівлі-продажу (поставки) та придбання від постачальників то-
варів (продукції, сировини).

13.11.2018 року Наглядовою радою Товариства погоджено внесення змін
до договору щодо збільшення вартості продукції, що поставлятиметься То-
вариству, кiлькiсть та асортимент якої визначається у специфікаціях, до 60
000 тис. грн.  Вартiсть активiв Товариства за даними фінансової звiтностi
за 2017 рiк становить 72 412 тис. грн., ринкова вартість продукції, що пос-
тавлятиметься за цим договором, складає 83% вiд вартостi активiв.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3, кількість голосів,
що проголосували "за" - 3,  "проти" - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

Річними Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року було прийнято
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з
дати його прийняття з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою,
вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік, граничною
сукупною вартістю 500 000 тис. грн., зокрема, будь-які договори (контрак-
ти, угоди) купівлі-продажу (поставки) та придбання від постачальників то-
варів (продукції, сировини).

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 Чаіцький В.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок реалізації акціонерами переважного права на прид-

бання при додатковій емісії простих іменних акцій 
ПРАТ "ГІДРОСИЛА ЛЄДА"

11.09.2018 р. відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Гід-
росила ЛЄДА", на яких було прийнято рішення про збільшення розміру
статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Гідросила ЛЄДА"
на 5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) гривень за рахунок додаткових
внесків акціонерів шляхом додаткової емісії 530 000 (п'ятсот тридцять ти-
сяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості - 10 (десять)
гривень кожна, загальною номінальною вартістю 5 300 000 (п'ять мільйонів
триста тисяч) гривень. (протокол № 2/2016 від 25.04.2016 р.).

1. Дані про загальну кількість розміщуваних акцій: Загальна кількість роз-
міщуваних акцій - 530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) штук простих іменних
акцій. Загальна номінальна вартість розміщуваних акцій - 5 300 000 (п'ять
мільйонів триста тисяч) гривень. Номінальна вартість розміщуваних акцій
- 10 (десять) гривень за одну акцію.

2. Дані про ціну розміщення: Ціна розміщення акцій: 17,30 гривень за
ринковою вартістю. Ринкова вартість визначена на підставі звіту про виз-
начення ринкової вартості акцій ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", складеного
суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством "Експертне
Агентство" станом на 08.08.2018 р. та рецензії на даний звіт, складеної
суб'єктом оціночної діяльності Фізичною особою - підприємцем Ярюхіною
Зоєю Дмитрівною 08.08.2018 р. Ринкова вартість акцій Приватного акці-
онерного товариства "Гідросила ЛЄДА"  затверджена рішенням Наглядо-
вої ради №14 від 17 серпня 2018 року в розмірі 17,30 грн. за одну акцію.

3. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акці-
онер має переважне право: Кожен акціонер має переважне право на прид-
бання акції, що додатково розміщуються ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", в кіль-
кості, пропорційній частці належних йому простих іменних акцій в загаль-
ній кількості простих іменних акцій на дату прийняття рішення про збіль-
шення статутного капіталу, тобто станом на 11.09.2018 р.

4. Строк і порядок реалізації переважного права: В процесі розміщення
акцій діє переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково
розміщуються ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", а саме право акціонера - власника
простих акцій придбавати розміщувані ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" прості акції
пропорційно частці належних йому простих акції у загальній кількості прос-
тих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової
емісії акцій - 11.09.2018 року. Отримання письмових підтверджень про від-
мову акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій
умовами додаткової емісії акцій не вимагається. У разі не подання акціоне-
ром заяви на придбання акцій додаткової емісії у встановлений строк ре-

алізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від вико-
ристання свого переважного права. Кількість акцій, яку бажає придбати ак-
ціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі, якщо вона
не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними пра-
вилами. Акціонер може реалізувати своє переважне право як на всю кіль-
кість акцій, на яку він може реалізувати таке право, так й частково - на пев-
ну кількість акцій від загальної кількості акцій, що він має право придбати
у процесі реалізації переважного права. Привілейовані акції не розміщу-
ються. У строк реалізації акціонерами свого переважного права на прид-
бання акцій, що пропонуються до розміщення, з 26 листопада 2018 року по
14 грудня 2018 року (включно, крім вихідних) з 08.00 до 17.00 години за Ки-
ївським часом, акціонер (або його представник), який має намір реалізува-
ти своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, подає упов-
новаженій особі Товариства складену українською мовою, письмову заяву
про придбання простих іменних акцій у кількості, що не перевищує кількос-
ті акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, та здійснює 100
відсоткову оплату за акції, зазначені в Заяві. Заявник - юридична особа в
заяві зазначає найменування,  місцезнаходження, кількість акцій, що ним
придбаваються. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера,
до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого
представника відповідно до чинного законодавства України. Заяви на
придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в журналі об-
ліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Під час реєстрації заяв
їм надаються реєстраційні номери та фіксується дата та час надходження.
Заява вважається поданою, якщо вона отримана емітентом в строк з 26
листопада 2018 року по 14 грудня 2018 року до 17.00 години. Після реєс-
трації заяви акціонер перераховує на поточний рахунок Товариства кошти
в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Заяви подаються
особисто заявником (уповноваженою ним особою) за місцезнаходженням
Товариства у робочі дні  (з 0800 до 1700  год. перерва на обід - з 1200 до
1300 год.)  або надсилаються поштою на адресу Товариства: Україна,
25031, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19  Заява
та перераховані кошти приймаються Товариством з 26 листопада 2018 ро-
ку по 14 грудня 2018 року (включно, крім вихідних). Повна оплата вартості
акцій здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата акцій додатко-
вої емісії здійснюється з 26 листопада 2018 року по 14 грудня 2018 року, у
розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються за ціною розміщення, в ме-
жах реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додат-
кової емісії. Грошові кошти в національній валюті перераховуються  на по-
точний рахунок Товариства: Номер поточного рахунку: 26003619989902.
Найменування банку: Публічне акціонерне товариство "Акціонерний ко-
мерційний промислово-інвестиційний банк", МФО 300012

Генеральний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" 
Рудий В.В
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРСИББАНК»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК», іденитифікаційний код 
09807750, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УКРСИББАНК» повідо-
мляє Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 
АТ «УКР СИББАНК», які відбудуться 17 грудня 2018 року об 11:00 за 
адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 2 поверх, приміщення прес-
центру. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 
за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 11 грудня 2018 року.

З інформацією, зазначеною у повідомленні та проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також з інфор-
мацію, зазначеною в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про Акціонерні товари-
ства», можна ознайомитися на веб-сайті Банку за адресою: www.my.
ukrsibbank.com .

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного, нада-
них відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», проект порядку денного вважається порядком денним, не потребує 
повторного затвердження Спостережною Радою Банку та публікується на 
власному веб-сайті Банку за адресою: www.my.ukrsibbank.com у строки, 
встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку.
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку.
3. Про внесення змін до Положення про Загальні збори АТ «УКРСИБ-

БАНК».
4. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «УКРСИБ-

БАНК».
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «УКРСИБ-

БАНК».
6. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «УКРСИБ-

БАНК».
7. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».
8. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».
10. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Наглядо-

вої Ради АТ «УКРСИББАНК».
11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

з Головою та членами Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься пові-

домлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій, які 
знаходяться у власності акціонерів, складає 506 926 165 207 акцій, розпо-
ділених на 491 902 834 807 простих іменних акцій та 15 023 330 400 при-
вілейованих іменних акцій класу «А», кількість голосуючих акцій складає 
491 902 834 807 простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по-
рядку денного за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, кімната 413 у 
робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, а в день проведення за-
гальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: 04070, м. Київ, 
вул. Андріївська, 2/12 з 11.00 год. до 13.00 год. Посадова особа АТ «Укр-
Сиббанк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: Заступник Голови Правління - начальник Юридичного департаменту 
АТ «УкрСиббанк» - Панов Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюва-
тиметься співробітником Юридичного Департаменту Блінською Марією 
Леонідівною.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові 
запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати прове-
дення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа на 
вказану акціонером поштову адресу або шляхом надсилання відповідаль-
ною посадовою особою Банку електронного листа засобами електронного 
зв’язку. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового змісту.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-

ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 

проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може переви-
щувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Банку, 
а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до 
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рі-
шень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени спостережної 
ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на 
посаду незалежного члена спостережної ради Банку. Пропозиція до про-
екту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку подається в пись-
мовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її 
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером 
до складу органів Банку.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу. 
Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Банку може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган Банку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціоне-
рів Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах акціонерів Банку має бути оформлена акціонером з 
урахуванням положень ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до 
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у роз-
ділі «Про Банк» на веб-сайті Банку в мережі Інтернет.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, підготовлені Спостережною Радою:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:
• Блінська М.Л.
• Давидченко К.М. 
• Ткаченко В.В.
2. Обрати Богданцова К.М. секретарем Загальних зборів.
3. Внести зміни до Положення про Загальні збори АТ «УКРСИББАНК» 

шляхом викладення його в новій редакції згідно Додатку № 1 до Протоколу.
4. Внести зміни до Положення про Правління АТ «УКРСИББАНК» шля-

хом викладення його в новій редакції згідно Додатку № 2 до Протоколу.
5. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду АТ «УКРСИБ-

БАНК» шляхом викладення його в новій редакції згідно Додатку № 3 до 
Протоколу.

6. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради АТ «УКРСИБ-
БАНК» та відкликати Наглядову Раду АТ «УКРСИББАНК» у повному складі.

7. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК»*.
8. Обрати Франсуа Бенароя Головою Наглядової Ради АТ «УКРСИБ-

БАНК» на строк 3 роки.
9. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та чле-

нами Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» (Додаток № 4 до Протоколу).
10. Встановити, що розмір винагороди, що виплачується членам На-

глядової Ради, визначається Головою Наглядової Ради АТ «УКРСИБ-
БАНК» відповідно до умов затверджених договорів.

11. Обрати Голову Правління або особу, яка виконує його обов’язки, як 
особу, уповноважену на підписання договорів з Головою та членами На-
глядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

*Відповідно до законодавства проекти рішень щодо кумулятивного го-
лосування не публікуються.

З повагою,
Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»
Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»
Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А 

 (код ЄДРПОУ: 03351912)
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Пол-

тавагаз» (надалі – Товариство, ПАТ «Полтавагаз») повідомляє про прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
18 грудня 2018 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою: 36000, м. Полтава,  
вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах буде проводитись 18 грудня 2018 року за місцем проведен-
ня загальних зборів акціонерів (м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, 
актова зала). Початок реєстрації о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстра-
ції об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год.  
12 грудня 2018 року.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та 
надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з матеріалами та з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку ден ного, в робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 9-00 до 15-00 (перерва з 12-00 до 13-00) за місцезнаходженням 
Товариства: 36000, м. Полтава, вул. Козака, 2А (кім. №318, №323), в день 
проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Латенко Раїса 
Равільївна та Оскома Ірина Віталіївна.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвер-
тій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на 
власному веб-сайті Товариства за адресою http://poltavagaz.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 
формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повин ні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію 
про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової 
ради – незалежного директора. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукуп-
но є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має 
право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію 
учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реє-
страційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у поза-
чергових загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (нада-
лі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної 

особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голо-
сування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається пись-
мове повідомлення про проведення загальних зборів – 12.11.2018р., за-
гальна кількість простих іменних акцій складає 414353 штуки, загальна кіль-
кість голосуючих акцій – 388036 штук.

Перелік питань з проектами рішень, включених до проекту порядку 
денного позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступ-
ний склад лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства:

Сорочан Юлія Олегівна - голова лічильної комісії;
Кальченко Марина Олександрівна - секретар лічильної комісії;
Заліпа Наталія Юріївна - член лічильної комісії;
Макарова Олена Анатоліївна - член лічильної комісії;
Таршіс Ганна Ізраїлівна - член лічильної комісії.
Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одно-

часно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.
Питання 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів 

акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів Това-

риства - Гринчака Ростислава Івановича, обрати секретарем позачергових 
загальних зборів Товариства - Латенко Раїсу Равільївну.

Питання 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування: 
бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на 
позачергових загальних зборах акціонерів засвідчуються печаткою Товари-
ства шляхом проставляння відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлете-
нів головою лічильної комісії Товариства та підписом голови правління То-
вариства.

Питання 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачерго-
вих загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) роботи по-
зачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 

денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може 

бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєстру-
вались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, голові та се-
кретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконав-
чого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим 
особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних збо-
рів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку 
денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові або секретарю 
загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії до 
моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазна-
ченням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника 
та засвідчені їх підписом.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання 
лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічиль-
на комісія, затверджена рішенням Наглядової ради товариства. Після за-
твердження складу лічильної комісії оголошення результатів голосування 
та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії загальних зборів ак-
ціонерів Товариства по кожному питанню порядку денного окремо.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів про-
водиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і 
текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані 
реєстраційною комісією учасникам загальних зборів акціонерів Товариства 
для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. 

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відріз-
няється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому від-
сутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голо-
сування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, 
якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку 
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денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосуван-
ня позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання 
порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для 
голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримав-
ся»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комі-
сією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у 
ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не 
допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представника-
ми, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні 
збори акціонерів, не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних 
зборах акціонерів Товариства не допускається.

- Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від іме-
ні загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний голова загаль-
них зборів акціонерів Товариства та секретар зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного за-
конодавства України.

Питання 5. Про визначення Публічного акціонерного товариства по га-
зопостачанню та газифікації «Полтавагаз» товариством, що вважається та-
ким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів. Надання повно-
важень щодо оприлюднення повідомлення про те, що Товариство 
вважається таким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

Проект рішення: Визначити Публічне акціонерне товариство по газо-
постачанню та газифікації «Полтавагаз» (код ЄДРПОУ: 03351912; місцезна-
ходження: 36000, м. Полтава, вул. Володимира Козака, 2-А; адреса веб-
сайту http://poltavagaz.com.ua) товариством, що вважається таким, яке 
здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, а саме:

- вид цінних паперів: акції прості іменні;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000083760;
- реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію ви-

пуску цінних паперів: №36/16/1/10, дата реєстрації 30.07.2010.
Надати повноваження голові правління Товариства (або особі, що виконує 

його обов’язки) оприлюднити повідомлення про те, що Товариство вважається 
таким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, вста-
новленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання 6. Прийняття рішення про дострокове припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити достроково повноваження Голови та чле-
нів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення загаль-
ними зборами акціонерів Товариства.

Питання 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції, пов’язаних з приведенням Статуту у відповідність 
до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: У зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відпо-
відність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни 
до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвер-
дити Статут Товариства в запропонованій редакції. Доручити голові та се-
кретарю позачергових загальних зборів підписати нову редакцію Статуту 
Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання документів для про-
ведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Питання 8. Про призначення особи, уповноваженої на здійснення дій, 
пов’язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією 
нової редакції Статуту та здійснення інших необхідних дій, пов’язаних з ви-
конанням рішень позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Призначити уповноваженою особою на здійснення дій, 
пов’язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією 
нової редакції Статуту та інших необхідних дій, пов’язаних з виконанням 
рішень позачергових загальних зборів     голові правління ПАТ «Полтавагаз» 
(або особі, що виконує його обов’язки) з правом передоручення.

Питання 9. Про припинення дії чинних редакцій Положення про Загальні 
збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення 
про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: Припинити дію чинних редакцій Положення про За-
гальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, По-
ложення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Това-
риства.

Питання 10. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій 
редакції: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про На-
глядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положен-
ня про Ревізійну комісію Товариства. 

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори Товари-
ства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правлін-
ня Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редак-
ції та доручити голові та секретарю позачергових загальних зборів 
Товариства підписати затверджені внутрішні Положення у новій редакції.

Питання 11. Про затвердження Положення про винагороду членів На-
глядової ради ПАТ «Полтавагаз».

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Нагля-
дової ради ПАТ «Полтавагаз» та доручити голові та секретарю позачерго-
вих загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в тому числі 
Незалежних членів Наглядової ради (Незалежних директорів).

Проект рішення: Проект рішення по даному питанню порядку денного 
не зазначається виходячи з того, що обрання членів Наглядової ради буде 
здійснюватись шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Нагля-
дової ради та Незалежних членів Наглядової ради (Незалежних директорів) 
здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Наглядова 
рада Товариства обирається в кількості 5 осіб терміном на 3 роки, але не 
раніше прийняття рішення загальними зборами про обрання нового складу 
Наглядової ради Товариства.

Питання 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: 
Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладати-

муться з Головою та членами Наглядової ради та затвердити кошторис. Уповно-
важити голову правління Товариства підписати затверджені цивільно-правові 
договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Довідки за телефоном: (0532) 50-24-50.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ______________       Гринчак Ростислав Іванович 

16.11.2018.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»
2. Код за ЄДРПОУ 00034186
3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-Д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5202927 (044) 5375883
5. Електронна поштова адреса oranta@oranta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://oranta.ua/emitent/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

-12.11.2018 Рiшенням Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» Нугибає-
ва Санжара Маратовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), 
члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА», обрано на посаду Голови 
Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Акцiями ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 
не володiє (розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «НАСК «ОРАНТА» ста-
новить 0 вiдсоткiв). Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Рiшення Наглядової ради не мiстить обґрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб. Рiшення Наглядової ради прийнято на 

пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА» та Положення про Наглядову раду ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Про-
тягом останнiх п’яти рокiв Нугибаєв С.М. обiймав посади: 

- сiчень 2013 - липень 2014: АТ «БТА Банк» (Республiка Казахстан), 
Управлiння по роботi з регiональними банками i компанiями, менеджер 
(Начальник вiддiлу); листопад 2014 - лютий 2015: АТ «Євразiйськiй Банк» 
(Республiка Казахстан), Управлiння монiторингу пов’язаних осiб, iнсайдерiв 
i корпоративних подiй Служби комплаєнс, Старший комплаєнс – офiцер 
Вiддiлу монiторингу; липень 2012 - лютий 2015: ПрАТ «БТА Банк» 
(Республiка Вiрменiя), Заступник Голови Ради Банку; грудень 2015 – до 
цього часу: АТ «БТА Банк» (Республiка Казахстан), Департамент по роботi 
з дочiрнiми органiзацiями, Начальник Управлiння.

Нугибаєв С.М. є представником акцiонера - Акцiонерного товариства 
«БТА Банк» (Республiка Казахстан) та не є акцiонером, представником гру-
пи акцiонерiв або незалежним директором ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Голова 
Наглядової ради обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

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

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

2. Найменування посади Грищенко Валерiй Михайлович
Голова Правлiння (підпис)(ініціали та прізвище 

керівника)13.11.2018(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»
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(Код ЄДРПОУ: 14313889)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 18016, Черкаська область, м. Чер-

каси, вул. Сумгаїтська, буд. 10.
Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 

«19» грудня 2018 року об 11 годині 30 хвилин, за адресою: 18016, Чер-
каська область, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, в адмінбудівлі то-
вариства (актова зала)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у поза-
чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 
«19» грудня 2018 року з 10:30 до 11:15 години за місцем проведення збо-
рів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: на 24:00 годину «13» грудня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акці-

онерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових 

загальних зборів акціонерів.
4. Зміна типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до 

вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення 
Статуту Товариства у новій редакції.

6. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «УКРП`ЄЗО».
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «УКРП`ЄЗО».
9. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРП`ЄЗО».
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі 

мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свід-

чить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена 
згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням товариства: 18016, Черкаська область, м. Чер-
каси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, плановий відділ, у робочі дні з 
10:00 години до 16:00 години а також в день проведення зборів — у місці 
їх проведення з 10:30 до 11:15. Особою, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Тележин-
ська Наталія Дмитрівна, тел. 0 (472) 66-06-58.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-
тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного http://ukrpezo.emitents.net.ua/ua/.

Телефон для довідок: 0 (472) 66-06-58.
Генеральний директор ПАТ «Укрп’єзо»  Г. К. Мовсіков

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРП’ЄЗО»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВР»

 (Код за ЄДРПОУ 05491600)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-

рів.
Місце знаходження товариства: вул.Ржевська, будинок, 9, с.Мико-

лаївка, Смілянського району, Черкаської області, Україна, 20732.
Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 
19 грудня 2018 року о 10:00 годині, за адресою: 20732, Черкаська 

область, Смілянський район, с Миколаївка, вул.Ржевська, буди-
нок  9, в залі засідань адміністративного приміщення.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у поза-
чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься

19 грудня 2018 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у позачергових загальних зборах:
на 24:00 годину 13 грудня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її 

повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення по-

зачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «ЛАВР» та внутріш-

ніх нормативних документів.
4. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради това-

риства.
5.Обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження дого-

ворів з членами наглядової ради.
При реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціоне-

рам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує 
особу, 

Для представника акціонера (юридична особа) – посвідчення, що 
свідчить про повноваження посадової особи брати участь у позачерго-
вих загальних зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або до-
віреність на право участі в загальних зборах, оформлену згідно з чин-
ним законодавством України;

- для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - дові-
реність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена 
згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 
дня скликання позачергових загальних зборів Ви маєте можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань проекту порядку денного зборів, за місцем знаходження товари-
ства : Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Миколаївка, вул. Ржевська, 
будинок 9, з 9 год. до 16 год. в робочі дні, в приміщенні приймальні, а в 
день проведення позачергових загальних зборів - за місцем їх прове-
дення з 9:00 до 9:50 години. Посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний 
секретар Солошенко Олена Володимирівна.

Телефон для довідок: (04733) 2-09-58.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-

них до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціо-
нерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів ор-
гану Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачер-
гових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денно-
го позачергових загальних зборів акціонерів повинні містити відповідні 
рішення з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової 
ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного -https://patlavr.wordpress.com

Телефон для довідок (04733)20958
Наглядова рада АТ «ЛАВР»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК 
МКБ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20034231

3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4958888 (044)4958888
5. Електронна поштова адреса MKapets@piraeusbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.piraeusbank.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміни до статуту, 
пов’язані зі зміною прав 
акціонерів

II. Текст повідомлення
12 листопада 2018 року позачерговi Загальнi збори акцiонерiв  

АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (далi - Банк) прийняли рiшення про внесення змiн 
до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Внесення змiн до 
Статуту пов’язане з приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону Укра-
їни «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спро-

щення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» 
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII.

Окремi змiни, пов'язанi зi змiною прав акцiонерiв-власникiв простих 
iменних акцiй, а саме: акцiонери Банку мають право розпоряджатися 
акцiями Банку в порядку, встановленому Статутом та чинним законодав-
ством України, а також володiти та користуватися iншими правами, що 
передбаченi законодавством України та Статутом Банку; акцiонери 
зобов'язанi виконувати всi зобов'язання перед Банком, що визначенi Ста-
тутом; акцiонери зобов'язанi не розголошувати банкiвську таємницю; 
акцiонери зобов'язанi вiдповiдати вимогам законодавства України (в тому 
числi, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України) до 
акцiонерiв Банку (як для iснуючих акцiонерiв, так i для осiб, якi набувають 
право власностi на акцiї Банку), а також виконувати iншi обов'язки, 
передбаченi законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документа-
ми Банку.

Статут Банку в новiй редакцiї набирає чинностi пiсля погодження 
Нацiональним банком України та державної реєстрацiї.

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

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

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.11.2018

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПIРЕУС БАНК МКБ”

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення  

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЧОРНОМОРСЬКИЙ 
ПАЛИВНИЙ ТЕРМIНАЛ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

31886323

3. Місцезнаходження емітента 68000 Одеська обл., м.Чорноморськ 
вул. Пiвнiчна, буд.2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

048-716-77-86 048-716-77-87

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@itt.od.ua

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

www.itt.od.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Кравченко Володимира 

Анатолiйовича (паспорт: серiя АЕ номер 685272 виданий Бабушкiнським 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 30.07.1997р.) припине-
но 14.11.2018 р.(дата вчинення дiї 14.11.2018р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.06.2015р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Копiної Олени Михайлiвни (пас-
порт: серiя АМ номер 345611 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 12.07.2001р.) припинено 14.11.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 14.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 26.06.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: 
закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Пономаренко Олега Григорови-
ча (паспорт: серiя АМ номер 460875 виданий Заводським РВ 

Днiпродзержинського МУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
27.08.2001р.) припинено 14.11.2018 р.(дата вчинення дiї 14.11.2018р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi  - з 26.06.2015р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення стро-
ку повноважень.

Голову Наглядової ради Кравченко Володимира Анатолiйовича (пас-
порт: серiя АЕ номер 685272 виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС Украї-
ни в Днiпропетровськiй областi 30.07.1997р.) обрано 14.11.2018 р.(дата 
вчинення дiї 14.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: голо-
вний бухгалтер, голова наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Посадова особа є 
представником акцiонера - Компанiя CONLAR HOLDINGS LIMITED/КОН-
ЛАР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (Реєстрацiйний код 148110) . Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: обрання нового складу Наглядової 
ради.

Члена Наглядової ради Федяєву Наталiю Василiвну (паспорт: серiя АК 
№ 387023 виданий Новомосковським РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. вiд 03.11.1998р.) обрано 14.11.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 14.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу:  
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Головний 
бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова 
особа є представником акцiонера - Компанiя CONLAR HOLDINGS LIMITED/
КОНЛАР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (Реєстрацiйний код 148110) . Обгрунтування 
змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: обрання нового складу Нагля-
дової ради. 

Члена Наглядової ради Вельк Юлiю Вiталiївну (паспорт: серiя АК номер 
168360 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
23.04.1998р.) обрано 14.11.2018 р.(дата вчинення дiї 14.11.2018р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв.Посадова особа є представником акцiонера - 
Компанiя CONLAR HOLDINGS LIMITED/КОНЛАР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 
(Реєстрацiйний код 148110) . Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: обрання нового складу Наглядової ради.

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

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

2. Найменування посади.
Голова Правлiння      Кiгiтов Володимир Iванович  15.11.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМIНАЛ»
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(далі за текстом - Товариство),
ідентифікаційний код юридичної особи 05581898,
місцезнаходження: площа Павленківська, буд. 24, м. Полтава; пошто-

вий індекс: 36014, повідомляє про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів  (далі за текстом – Загальні збори) 17 грудня 2018 року 
за адресою: площа Павленківська, буд. 24, кім. 22, м. Полтава, пошто-
вий індекс 36014 

Початок Загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 17 грудня 
2018 року з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних 
зборів.
№ Перелік питань, 

включених до 
проекту порядку 

денного:

Проекти рішень з питань, включених до 
проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічиль-
ної комісії Загальних 
зборів.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у 
складі: голови лічильної комісії Тривайло 
Олени Ігорівни та членів лічильної комісії 
Бортницької Тетяни Валентинівни, Московець 
Ольги Олександрівни.

2. Обрання секретаря За-
гальних зборів.

Обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу 
Василя Васильовича.

3. Обрання членів Нагля-
дової ради Товариства, 
затвердження умов 
цивільно-правових до-
говорів, що укладати-
муться з ними, встанов-
лення розміру їх 
винагороди, обрання 
особи, яка уповноважу-
ється на підписання до-
говорів з членами На-
глядової ради 
Товариства.

1. (а) затвердити умови цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства (згідно з запропо-
нованими проектами);
(б) встановити, що члени Наглядової ради То-
вариства виконують свої обов’язки на безо-
платній основі;
(в) обрати директора Товариства уповнова-
женою особою на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової 
ради Товариства.
2. Обрати членами Наглядової ради Товари-
ства:
1) Пугача Юрія Володимировича (представ-
ника акціонера);
2) Лук’яненко Вікторію Олександрівну (пред-
ставника акціонера);
3) Усачову Анастасію Іванівну (представника 
акціонера).

4. Надання згоди на укла-
дення Товариством до-
говорів.

1. Надати згоду на укладення Товариством 
Фінансового Контракту з Європейським Інвес-
тиційним банком [European Investment Bank], 
за яким Товариство буде виступати позичаль-
ником та/або поручителем за власними 
зобов’язаннями та зобов’язаннями інших сто-
рін Фінансового Контракту, які виникнуть вна-
слідок підписання Фінансового Контракту, а 
Європейський Інвестиційний банк надасть То-
вариству та/або іншим позичальникам фінан-
сування (кредит) на суму, що не перевищує 
150 млн доларів США строком до 10 років. 
Надати повноваження Наглядовій раді Това-
риства визначити інші умови такого Фінансо-
вого Контракту. 
2. Надати згоду на укладення Товариством 
Фінансового Контракту з Європейським Інвес-
тиційним банком [European Investment Bank], 
за яким Товариство буде виступати позичаль-
ником та/або поручителем за власними 
зобов’язаннями та зобов’язаннями інших сто-
рін Фінансового Контракту, які виникнуть вна-
слідок підписання Фінансового Контракту, а

Європейський Інвестиційний банк надасть То-
вариству та/або іншим позичальникам фінан-
сування (кредит) на суму, що не перевищує 
100 млн доларів США строком до 10 років. 
Надати повноваження Наглядовій раді Това-
риства визначити інші умови такого Фінансо-
вого Контракту.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 
05581898.infosite.com.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є 11 грудня 2018 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 12 листопада 2018 року (дата складення переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства складає: 4 202 648 шт.; загаль-
на кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3 963 891 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що іденти-
фікує особу акціонера (його представника), а для представника акціоне-
ра – також документи, що підтверджують повноваження представника на 
участь у Загальних зборах. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо-
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд. 

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах Товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних збо-
рах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціо-
нери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з 
письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати 
проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний 
акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням Товариства: площа Павленківська, буд. 24, кім. 33, 
м. Полтава, у робочі дні та у робочий час (з 8:30 до 18:00, обідня перер ва з 
12:30 до 14:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх про-
ведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є директор Товариства – Бондаренко Віктор Миколайович.

Довідки за телефоном: (0532) 50-34-00. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Артеммаш» (ідентифікацій-
ний код 14316190). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 2/10. Телефон (факс) – (044) 486-79-42. Електронна поштова адреса – 
artmash@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://artemmash.
in.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2.Текст повідомлення
Згiдно з наказом В.о. директора вiд 13.11.18р., призначений на вакантну 

посаду головного бухгалтера на невизначений термiн Шермiрзаєв Вiталiй 

Геннадiйович, посади, якi обiймав протягом останнiх п»яти рокiв - Держав-
на митна служба - головний спецiалiст, Мiнiстерство доходiв i зборiв - голо-
вний фахiвець, ПрАТ «ДОЗ «Явiр» - бухгалтер, головний бухгалтер, паке-
том акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

В.о. директора Єременко Ю.О.  13.11.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «АРТЕММАШ» 
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Повідомлення про прийняття рішення про подання заяви до 
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України про виключення фінансової установи із Державного 

реєстру фінансових установ.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГОПОЛІС» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 
32707743, адреса місцезнаходження 01042, м.Київ, бульвар Дружби на-
родів, будинок 19) відповідно до положень ч.3 розділу ХІХ «Положення 
про Державний реєстр фінансових установ» (затверджене Розпоря-
дженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 28.08.2003 №41, зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї-
ни від 11.09.2003 р. за № 797/8118) цим повідомляє про прийняття поза-
черговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 
26.10.2018 р., наступних рішень:

– про припинення провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг, а саме страхування;

– про звернення до Національної комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг України щодо анулювання всіх діючих ліцензій на здійснен-
ня страхової діяльності Товариства, а саме:

♦ серія АГ №569049 на здійснення страхової діяльності у формі до-
бровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) ви-
дане 07.12.2010 р. Держкомфіннпослуг України;

♦ серія АГ №569047 на здійснення страхової діяльності у формі до-
бровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
видане 07.12.2010 р. Держкомфіннпослуг України;

♦ серія АГ №569048 на здійснення страхової діяльності у формі до-
бровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітря-
ного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водно-
го транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) видане 07.12.2010 р. 
Держкомфіннпослуг України;

♦ серія АГ №569051 на здійснення страхової діяльності у формі до-
бровільного страхування фінансових ризиків видане 07.12.2010 р. 
Держкомфіннпослуг України;

♦ серія АГ №569050 на здійснення страхової діяльності у формі до-
бровільного страхування від нещасних випадків видане 07.12.2010 р. 
Держкомфіннпослуг України;

♦ серія АГ № 569046 на здійснення страхової діяльності у формі до-
бровільного страхування вантажів та багажу вантажобагажу) видане 
07.12.2010 р. Держкомфіннпослуг України;

– про подання до Національної комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг України заяви про виключення Товариства з Державного 
реєстру фінансових установ, до заяви додати свідоцтво про реєстра-
цію фінансової установи СТ №96 видане 21.08.2004 р. для його анулю-
вання.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПОЛІС»

(далі за текстом - Товариство),
ідентифікаційний код юридичної особи 05581898,

місцезнаходження: площа Павленківська, буд. 24, м. Полтава; пошто-
вий індекс: 36014, повідомляє про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів (далі за текстом – Загальні збори) 3 грудня 2018 року 
за адресою: площа Павленківська, буд. 24, кім. 22, м. Полтава,  
поштовий індекс 36014 

Початок Загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх 
представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 3 грудня 
2018 року з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загаль-
них зборів.
№ Перелік питань, 

включених до 
порядку денного:

Проекти рішень з питань, включених до 
порядку денного:

1. Обрання членів лі-
чильної комісії Загаль-
них зборів.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у 
складі: голови лічильної комісії Тривайло 
Олени Ігорівни та членів лічильної комісії 
Бортницької Тетяни Валентинівни, Моско-
вець Ольги Олександрівни.

2. Обрання секретаря За-
гальних зборів.

Обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу 
Василя Васильовича.

3. Внесення змін до ста-
туту. Затвердження 
статуту в новій редак-
ції.

1. Внести зміни до статуту Товариства. Ста-
тут Приватного акціонерного товариства 
«Полтавське хлібоприймальне підприєм-
ство» затвердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову позачергових За-
гальних зборів Товариства Биліцького Мико-
лу Вікторовича підписати статут Товариства 
у новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити 
усі необхідні дії для забезпечення проведен-
ня державної реєстрації змін до установчих 
документів в органах державної реєстрації, 
з правом видачі довіреностей.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 05581898.
infosite.com.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, є 27 листопада 2018 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 12 листопада 2018 року (дата складення переліку осіб, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) за-
гальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 4 202 648 шт.; 
загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3 963 891 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що іденти-
фікує особу акціонера (його представника), а для представника акціоне-
ра – також документи, що підтверджують повноваження представника на 

участь у Загальних зборах. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, ви-

дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах Товариства. 

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

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» 
акціо нери мають право звернутися до Товариства за його місцезнахо-
дженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів 
до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товари-
ства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 
сім днів до дати проведення Загальних зборів.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загаль-
них зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: площа Павленків-
ська, буд. 24, кім. 33, м. Полтава, у робочі дні та у робочий час (з 8:30 до 
18:00, обідня перерва з 12:30 до 14:00), а в день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Бон-
даренко Віктор Миколайович.

Довідки за телефоном: (0532) 50-34-00. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»



№220, 16 листопада 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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(Далі - ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», Товариство, код за 
ЄДРПОУ 03150214, місцезнаходження: Україна, 18016, Черкаська об-
ласть, місто Черкаси, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 1)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «18» грудня 2018 року о 09 годині 30 хвилин (Далі – чергові За-
гальні збори) за адресою: Україна, 18016, Черкаська область, місто Черкаси, 
вулиця Юрія Іллєнка, будинок 1, адміністративне приміщення ПАТ «ЧЕР-
КАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ІІ поверх, зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі 
у позачергових загальних зборах здійснюватиметься «18» грудня 2018 року 
з 08:00 год. до 09:10 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах – 12.12.2018р. (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного):
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових 

загальних зборів акціонерів.
4. Зміна типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до ЗУ 

«Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Товариства у но-
вій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товари-

ства ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 

РІЧКОВИЙ ПОРТ». 
9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати 
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить 
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (ори-

гінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у 
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіре-
ність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згід-
но з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням товариства: 18016, Черкаська область, м. Черкаси, 
вул. Юрія Іллєнка, буд. 1, адміністративне приміщення ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ 
РІЧКОВИЙ ПОРТ», ІІ поверх, кабінет Директора Товариства, у робочі дні з 
10:00 години до 16:00 години а також в день проведення зборів — у місці їх 
проведення з 08:00 до 09:10. Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Директор Товариства – Танцюра В.Ю., 
тел. 0 (472) 36-03-43.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо 
кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають місти-
ти інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів).

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
www. cherkassyriverport.emitents.net.ua.

Телефон для довідок: 0 (472) 36-03-43.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАЦIОНАЛЬНА 
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ОРАНТА»

2. Код за ЄДРПОУ 00034186
3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 

7-Д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 5202927 (044) 5375883

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

https://oranta.ua/emitent/

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

II. Текст повідомлення
12.11.2018 Наглядовою радою ПАТ «НАСК «ОРАНТА», на пiдставi 

пiдпункту 16-2 пункту 2 статтi 52 ЗУ «Про акцiонернi товариства», 
пiдпункту 28 пункту 11.5. статтi 11 Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 
прий нято рiшення лiквiдувати у складi головного офiсу вiдокремлений 
структурний пiдроздiл: - Київську обласну дирекцiю НАСК «ОРАНТА» 
(мiсцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 29). 
Основними функцiями зазначеного вiдокремленого структурного 
пiдроздiлу НАСК «ОРАНТА» є органiзацiя i здiйснення страхової 
дiяльностi вiд iменi НАСК «ОРАНТА» на регiональних страхових рин-
ках.

12.11.2018 Наглядовою радою ПАТ «НАСК «ОРАНТА», на пiдставi 

пiдпункту 16-2 пункту 2 статтi 52 ЗУ «Про акцiонернi товариства», 
пiдпункту 28 пункту 11.5. статтi 11 Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА» прий-
нято рiшення лiквiдувати у складi головного офiсу вiдокремлений струк-
турний пiдроздiл: - Київську мiську дирекцiю НАСК «ОРАНТА» 
(мiсцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 29). 
Основними функцiями зазначеного вiдокремленого структурного 
пiдроздiлу НАСК «ОРАНТА» є органiзацiя i здiйснення страхової дiяльностi 
вiд iменi НАСК «ОРАНТА» на регiональних страхових ринках.

12.11.2018 Наглядовою радою ПАТ «НАСК «ОРАНТА», на пiдставi 
пiдпункту 16-2 пункту 2 статтi 52 ЗУ «Про акцiонернi товариства», 
пiдпункту 28 пункту 11.5. статтi 11 Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 
прий нято рiшення про утворення у складi головного офiсу 
вiдокремленого структурного пiдроздiлу: - Київську регiональну 
дирекцiю НАСК «ОРАНТА» (мiсцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Єв-
гена Коновальця, буд. 29). Основними функцiями новоствореного 
вiдокремленого структурного пiдроздiлу НАСК «ОРАНТА» є органiзацiя 
i здiйснення страхової дiяльностi вiд iменi НАСК «ОРАНТА» на 
регiональному страховому ринку.

Припинення дiяльностi зазначених вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв (дирекцiй) НАСК «ОРАНТА» та створення на їх базi нового 
вiдокремленого структурного пiдроздiлу (дирекцiї) НАСК «ОРАНТА» 
передбаченi заходами щодо оптимiзацiї регiональної мережi, що 
направленi на утримання страхового поля реформованих дирекцiй, 
оптимiзацiї витрат на ведення справи та пiдвищення ефективностi ро-
боти Компанiї.

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

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

Грищенко Валерiй 
Михайлович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
13.11.2018

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРАТ «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
00132457
3. Місцезнаходження 
01032 Київ Льва Толстого, 55-а
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 289-84-55 (044) 289-02-25
5. Електронна поштова адреса 
nnv@kievselelektro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kievselelektro.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 

цього Положення 
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
У відповідності до рішення Загальних зборів (протокол № 23 від 

19.04.2018, п. 18.1) 14.11.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «Київсільелек-
тро» прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, 
а саме: 

1. Укладання договору генпідряду з ТОВ «Будівельна компанія «Віра» 

на виконання робіт з нового будівництва дволанцюгової відпайки від най-
ближчої опори дволанцюгової ПЛ 150 кВ ПС «Мелітопольська-330»-ЦПС 
«Ботієвська ВЄС» № 436/437 до РУ 150 кВ «Приморської ВЄС-2. Загальна 
вартість робіт не перевищує 50,00 млн. грн. Вартість активів емітента на 
31.12.2017 становить 54704,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
договору генпідряду, що є предметом правочину до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності – 91,4%. Загальна кіль-
кість голосів -5. Рішення прийнято одноголосно.

2. Укладання договору підряду з ТОВ «Орлівська вітроелектростанція» 
на будівництво двоколової ПЛ-150 кВ від ЦПС 150/35 кВ «Орловська ВЕС» 
до ЦПС 150/35 кВ «Приморська ВЕС-2» на території Приазовського і При-
морського районів Запорізької області. Загальна вартість робіт не переви-
щує 65,00 млн. грн. Вартість активів емітента на 31.12.2017 становить 
54704,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості договору генпідряду, 
що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 118,82%. Загальна кількість голосів -5. 
Рішення прийнято одноголосно.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
Генеральний директор Іванчук Василь Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
14.11.2018 р.

(дата) 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЦЕРЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ»
(код ЄДРПОУ 31258562, місце знаходження: Одеська обл., смт. Овіді-

ополь, вул. Т. Шевченка буд. 378,)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕРЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ» (нада-

лі - Товариство), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які 
призначені на 17 грудня 2018 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходжен-
ня Товариства: Одеська обл., смт. Овідіополь, вул. Т. Шевченка буд. 378, в 
адміністративному будинку, 1-й поверх каб. 1. Реєстрація акціонерів для 
участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 
09.00 до 10.00 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 11 грудня 2018 
року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему Украї-
ни. Перелік питань включені до проекту порядку денного: 1. Обрання чле-
нів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Об-
рання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 2. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016, 2017 
роки. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това-
риства за 2016, 2017 роки. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків Ревізора Товариства за 2016, 2017 роки. 5. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2016, 2017 роки. 6. Порядок розподілу прибутку, покриття 
збитків Товариства за 2016, 2017 роки, прийняття рішення про виплату дивіден-

дів та їх розмір з урахування вимог законодавства України. 7. Розгляд звіту Ко-
місії з припинення (перетворення) Товариства, прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Комісії з припинення (перетворення). 8. Затвердження 
Передавального акту, щодо передачі майна, прав та обов’язків від ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕРЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ» до правонаступ-
ника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕРЕАЛ КОМПА-
НІЯ ЮГ». 9. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо 
внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕРЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ». 10. Розгляд та по-
годження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕ-
РЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ». 11. Визначення уповноваженої особи (осіб), якій (яким) 
надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів това-
риства з обмеженою відповідальністю - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕРЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ», код ЄДРПОУ: 31258562. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адре-
сою: Одеська обл., смт. Овідіополь, вул. Т. Шевченка буд. 378, в адміністратив-
ному будинку, 1-й поверх каб. 1, у робочі дні з 09:00 до 12:00, а в день проведен-
ня загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинен-
ня (перетворення) Ільїн Віктор Миколайович. Адреса власного веб-сайту, на 
якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 
ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – 31258562@sc-ua.com.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ»
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Київський завод експерименталь-
них конструкцій»

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00109339

1.4.Місцезнаходження емітента м. Київ, вул. Алма–Атинська, 8. 
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 566-97-41

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

kzek@ukr.net 

1.7.Дата вчинення події 14 листопада 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

kzek.kiev.ua 

2. Текст повідомлення: 
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київський за-

вод експериментальних конструкцій» 14 листопада 2018 р. прийнято рі-
шення про обрання на посаду Директора Приватного акціонерного товари-
ства «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленка 
Олексія Сергійовича терміном на 2 (два) роки починаючи з 20 листопада 
2018 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Москален-
ко О.С. перебував на даній посаді 2 (два) роки. Підстава такого рішення: 
необхідність переобрання особи на новий термін повноважень у зв’язку з 
закінченням терміну повноважень особи на даній посаді. Обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядо-
вою радою Приватного акціонерного товариства «Київський завод експери-
ментальних конструкцій» про переобрання Москаленка О. С. на посаду 
Директора Приватного акціонерного товариства «Київський завод експери-
ментальних конструкцій» на новий термін повноважень. Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Директор Приватного 
акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструк-
цій». Особа акціями Товариства не володіє. Особа 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 України:

Директор Приватного акціонерного товариства «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» _____________________ Москаленко О. С.

   Підпис/М. П.



№220, 16 листопада 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення  

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

31541444

3. Місцезнаходження емітента 65003 Одеська область, м. Одеса 
вул. Наливна, 15

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0482 345-842 0482 345-847

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

SecuritySintezTranzit@sintez.com.ua

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

www.sinteztranzit.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Тартинських Олексiя Микола-

йовича (паспорт: серiя АЕ номер 016386, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi 07.06.1995) припинено 
15.11.2018р. (дата вчинення дiї 15.11.2018р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.06.2015 року. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку 
повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Скрябiна Iгоря Владиславовича 
(паспорт: серiя АМ номер 174166, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.12.2000) припинено 
15.11.2018р. (дата вчинення дiї 15.11.2018р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.06.2015 року. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку 
повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Барсук Костянтина Олександро-
вича (паспорт: серiя МН номер 047400, виданий Лозiвським МРВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 09.06.2001р.) припинено 15.11.2018р. (дата 

вчинення дiї 15.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 25.06.2015 року. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Щербину Iгоря Олександровича (паспорт: 
серiя  АЕ номер 505762, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 28.03.1997р.) обрано 15.11.2018р. (дата вчинення 
дiї 15.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера 
КЛЕНТОН КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (CLANTON CONSULTING LIMITED) 
реєстрацiйний номер 147640, країна реєстрацiї - Кiпр. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв - Старший експерт Департаменту з контролю та координацiї дiяльностi 
професiйних учасникiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
та Наглядовою радою Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Пiдстава рiшення: обрання нового 
складу Наглядової ради.

Члена Наглядової ради Яковенко Юрiя Олексiйовича (паспорт: серiя КН 
номер 318506, виданий Комсомольським МВ УМВС України в Полтавськiй 
областi 05.02.1997р.) обрано 15.11.2018р. (дата вчинення дiї 15.11.2018р.) 
Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера КОНЛАР 
ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (CONLAR HOLDINGS LIMITED) реєстрацiйний номер 
148110, країна реєстрацiї - Кiпр. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - Старший експерт Де-
партаменту з контролю та координацiї дiяльностi професiйних учасникiв. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдстава рiшення: обрання нового 
складу Наглядової ради.

Члена Наглядової ради Пугач Юрiя Володимировича (паспорт: серiя АН 
номер 112865, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл., 17.03.2003р.) обрано 15.11.2018р. (дата вчинення 
дiї 15.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера 
КОНЛАР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (CONLAR HOLDINGS LIMITED) реєстрацiйний 
номер 148110, країна реєстрацiї - Кiпр. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдстава рiшення: обрання нового 
складу Наглядової ради.

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

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

2. Найменування посади
Директор     Залевський Станiслав Францевич  15.11.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ»
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Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕВС 

КЕРАМІКА»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВАО «ЗЕВС КЕРАМІКА» 

(місцезнаходження: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Гончарна, 7, далі – Товариство) повідомляє про скликання за 
ініціативою Наглядової ради позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 19 грудня 
2018 року о 10:00 годині за адресою 84100, Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, 2 поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних 
зборах відбуватиметься з 09:00 до 09:45 години в день проведення 
загальних зборів за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, буде складено станом на 24 годину 13 грудня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних збо-

рів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Чемьоркіної Юлії 
Леонідівни, члена лічильної комісії Цейзер Олександри Артурівни.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Віктора Вік

торовича Левіта, Секретарем загальних зборів – Вілліама Тіолі.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання 
нової редакції Статуту.

Проект рішення 1: Внести зміни та доповнення до Статуту 
Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинно-
го законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. 
Уповноважити Голову загальних зборів Віктора Вікторовича Леві-
та підписати Статут в новій редакції. Доручити Дирекції Това-
риства визначити особу, уповноважену здійснити державну реє-
страцію статуту в новій редакції шляхом видання відповідного 
доручення.

Проект рішення 2: Внести зміни та доповнення до Статуту 
Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинно-
го законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. 
Уповноважити Генерального директора Товариства Богослав-
ського Олександра Олексійовича підписати Статут в новій ре-
дакції. Доручити Дирекції Товариства визначити особу, уповнова-
жену здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції 
шляхом видання відповідного доручення.

4. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.
Проект рішення: Затвердити рішення про викуп Товариством 

простих іменних акцій, випущених Товариством, в окремих акціо-
нерів за їх згодою (додається).

5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства Вілліама Тіолі та Віктора Вікторови-
ча Левіта.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства 

Вілліама Тіолі, представника, акціонера Товариства CERAMICHE 
SPERANZA S.P.A., та Віктора Вікторовича Левіта, представника 
акціонера Товариства Приватного акціонерного товариства 
«Українська керамічна група».

7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільноправових догово-
рів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 
Встановити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої по-
вноваження на безоплатній основі Уповноважити на підписання 
договорів з обраними членами Наглядової ради Генерального ди-
ректора Товариства Богославського Олександра Олексійовича.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати докумен-
ти, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – 
документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які на-

дають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, 
зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судо-
вого реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, 
копія установчого документу юридичної особи та, якщо це перед-
бачено установчим документом юридичної особи, рішення уповно-
важеного органу юридичної особи про надання керівнику повнова-
жень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чин-
ним законодавством України довіреність, яка надає представнику 
право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голо-
сування на загальних зборах декільком своїм представникам. На-
дання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення 
часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціо-
нер має право замінити свого представника, повідомивши про це 
реєстраційну комісію та Дирекцію Товариства, або взяти участь у 
загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних збо-
рах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим 
буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, 
якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повнова-
ження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх зго-
дою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій роз-
суд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціоне-
ром.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосуван-
ня, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 84100, Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, кабінет юриста, у робочі дні, 
робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем про-
ведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Бо-
гославський Олександр Олексійович Акціонери мають право не пізні-
ше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запи-
тання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку 
денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведен-
ня загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. 
Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнахо-
дженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові 
або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип на-
лежних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товари-
ства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери 
мають право у встановлений чинним законодавством України строк 
оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій 
до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та 
роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту по-
рядку денного акціонери можуть звертатися до Чемьоркіної Юлії 
Леонідівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів, складеним станом на 15.11.2018 року, 
загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить  
535 775 205 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства 
становить 535 775 205 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 
рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денно-
го та інша інформація, передбачена чинним законодавством Украї-
ни: http://zeusceramica.pat.ua/.

Довідки за телефоном: +380504257242.
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗЕВС КЕРАМІКА» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

РИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01391563
3. Місцезнаходження: 65031 місто Одеса, вулиця Миколи 

Боровського,33
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)728-30-78/(048)728-30-78, 

(048)728-30-78
5. Електронна поштова адреса: info@ugts.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.ugts.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»:14.11.2018р. На підставі 

інформації, що містить в переліку акціонерів, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення загальних зборів, складенного 
станом на 12.11.2018р. відбулися зміни акціонерів, яким належать голо-
суючи акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним по-
роговому значенню пакета акцій, а саме розмір пакету акцій акціонера 
Мащенко Людмили Василівни збільшився. До набуття прав власності на 
такий пакет розмір частки власника акцій в статутному капіталі складав 
65,361%, в загальній кількості голосуючих акцій 79,425%; після набуття 
права власності на такий пакет акцій розмір частки в статутному капіта-
лі складає 71,247%, в загальної кількості голосуючих акцій 80,799%, під-
сумковий пакет голосуючих акцій 208607 акцій. Дія та яким чином вона 
відбувалась:пряме набуття акцій. Відомості про осіб ,які входять до лан-
цюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа здійснює розпорядження акціями відсутні. Дата, в яку порогі зна-
чення було досягнуто або перетнуто, в інформації не вказана.

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

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

2. Директор  Мащенко В.Л.
15.11.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 

ФІРМА «ЮГСТРОЙ», місцезнаходження: 65031, Одеська область, місто 
Одеса, вулиця Миколи Боровського,33 повідомляє , що в порядку частини 
п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові 
загальні збори акціонерів відбудуться 03 грудня 2018 року о 13.00 за адре-
сою місцезнаходження товариства: 

м. Одеса, вул.Миколи Боровського,33, адмінбудівля, конференцзала. 
Реєстрація акціонерів або їх представників починається о 12.15 та закінчу-
ється о 12.55 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах: станом на 24 годину 27 листопада 2018 року. 

Перелік питань , включених до порядку денного.
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів , затвердження порядку прове-

дення зборів.
3. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.ugts.
pat.ua. Враховуючи, що скликання позачергових загальних зборів здійсню-
ється відповідно до частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», наглядова рада затверджує порядок денний. Затверджен-
ня проекту порядку денного не здійснюється. У зв’язку з тим, що Законом 
України «Про акціонерні товариства» передбачено право вносити пропо-
зиції щодо питань , включених до проекту порядку денного загальних збо-

рів акціонерного товариства, акціонери товариства не можуть вносити про-
позиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 
товариства. Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів 
акціонерам надані права відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про 
акціонерні товариства». Акціонери мають право ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за 
місцезнаходженням товариства( адмінбудівля, кімната 34) у робочі дні з 
8.00 до 15.00, а в день проведення зборів – також у місці проведення збо-
рів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Чабаненко О.О, телефон (048)7283077. Акціонер до початку 
зборів має право отримати письмову відповідь на письмові запитання 
щодо питань порядку денного, отримані товариством до дати проведення 
зборів. Для участі у зборах акціонер повинен надати паспорт, а представ-
ник акціонера паспорт та довіреність на право участі та голосування на 
зборах, оформлену відповідно до законодавства. Якщо довіреність містить 
завдання щодо голосування, представник зобов’язаний голосувати так, як 
містить завдання , в іншому випадку представник голосує на свій розсуд. 
Акціонер може призначити свого представника або декількох представни-
ків постійно або на певний строк. Акціонер може замінити свого представ-
ника або відкликати та взяти участь у зборах особисто. На 12 листопада 
2018 року (дату складання переліку осіб,яким направляються повідомлен-
ня про проведення загальних зборів) загальна кількість простих іменних 
акцій -292794, голосуючих акцій-258181.

Наглядова рада.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ»

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ"

(код за ЄДРПОУ 22724069, місцезнаходження: 61030, м. Харків, вул.
Диканівська, 50) повідомляє, що 09.10.2018 акціонером, який володіє
100% акцій емітента, було прийнято рішення про припинення шляхом пе-
ретворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. Вимоги креди-
торів приймаються за місцезнаходженням емітента і розглядаються Го-
ловою комісії по припиненню (перетворенню) протягом 2 місяців з дати

внесення до ЄДРПОУ запису про рішення щодо перетворення. Креди-
тор, вимоги якого до емітента не забезпечені договорами застави чи по-
руки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір
емітента однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом
укладення договорів застави чи поруки та/або дострокового припинення
або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків,
якщо інше не передбачено правочином між емітентом та кредитором. У
разі якщо кредитор не звернувся з письмовою вимогою, вважається, що
він не вимагає вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед емітен-
том. Розрахунки з кредиторами здійснюються у порядку, встановленому
ст. 05 ЦК України, ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства".
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ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ"

(код за ЄДРПОУ 22724069, місцезнаходження: 61030, м. Харків, вул.
Диканівська, 50) повідомляє, що 09.10.2018 акціонером, який володіє
100% акцій емітента, було прийнято рішення про припинення шляхом пе-
ретворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. Вимоги креди-
торів приймаються за місцезнаходженням емітента і розглядаються Го-
ловою комісії по припиненню (перетворенню) протягом 2 місяців з дати

внесення до ЄДРПОУ запису про рішення щодо перетворення. Креди-
тор, вимоги якого до емітента не забезпечені договорами застави чи по-
руки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір
емітента однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом
укладення договорів застави чи поруки та/або дострокового припинення
або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків,
якщо інше не передбачено правочином між емітентом та кредитором. У
разі якщо кредитор не звернувся з письмовою вимогою, вважається, що
він не вимагає вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед емітен-
том. Розрахунки з кредиторами здійснюються у порядку, встановленому
ст. 05 ЦК України, ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства".

Фонд державного майна України, як акціонер, що володіє 160 747 (сто 
шістдесятьма тисячами сімсот сорока сімома) штуками простих іменних ак-
цій українсько-російського закритого акціонерного товариства «Фазотрон-
Україна» (далі – ЗАТ «Фазотрон-Україна», Товариство), випущених у бездо-
кументарній формі, що становить 48,97% статутного капіталу Товариства, 
згідно з частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 
ЗАТ «Фазотрон-Україна», які відбудуться

17 грудня 2018 року об 11.00 годині
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кабінет 304 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
акціонерів буде проводитись з 10 години 00 хв. до 10 години 50 хв. за міс-
цем проведення загальних зборів акціонерів.

Право на участь у загальних зборах акціонерів мають особи, які включе-
ні до переліку акціонерів ЗАТ «Фазотрон-Україна», складеному станом на 
24 годину 00 хв. 11 грудня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
позачергових загальних зборів акціонерів

ЗАТ «Фазотрон-Україна»
1. Про обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лі-

чильної комісії.
2. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій 

редакції.
5. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладати-

муться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії Товариства.

12. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2019 рік.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ 

(крім кумулятивного голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лі-

чильної комісії.
Проект рішення:
«Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів 

ЗАТ «ФазотронУкраїна» у кількості 2 (двох) осіб та затвердити її склад:
Зюзь Тетяна Іванівна – Голова Лічильної комісії.
Бількевич Сергій Леонідович – секретар Лічильної комісії.». 
2. Про обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
Проект рішення:
«Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів 

ЗАТ «ФазотронУкраїна»  Баранюка Олександра Мирославовича, секре-
тарем позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Фазотрон
Україна»   Дубінську Людмилу Михайлівну.».

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
«Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних 

зборів акціонерів Товариства:
Виступи з питань порядку денного – до 5 хв.
Відповіді на запитання – до 5 хв.
Запитання ставити в усному та письмовому вигляді, тільки з питань 

порядку денного позачергових загальних зборів.
Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку ден-

ного проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосуван-
ня містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», 
«проти», «утриматися). Після розгляду питання та винесення головою 
зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій 
варіант голосування (позначка «Х»). Номер бюлетеня відповідає номеру 
питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства. 

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 
проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один 
голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на поза-
чергових загальних зборах. Після закінчення голосування з питань поряд-
ку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень 
для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та 
оголошує результати голосування. 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
1) він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка;
2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного 

або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстра-
ційної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про 
обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення під-
сумків голосування та прийняття рішень здійснює голова лічильної 
комісії.».

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій 
редакції.

«Проект рішення: 
4.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в 

новій редакції.
4.2. Уповноважити підписати та засвідчити нотаріально Статут То-

вариства у новій редакції Голову та Секретаря позачергових загальних 
зборів Товариства. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства 
(з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством 
порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.».

5. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
«Проект рішення:
Затвердити такі внутрішні положення Товариства:
Положення про Загальні збори ЗАТ «ФазотронУкраїна»;
Положення про Наглядову раду ЗАТ «ФазотронУкраїна»;
Положення про Виконавчий орган ЗАТ «ФазотронУкраїна»;
Положення про Ревізійну комісію ЗАТ «ФазотронУкраїна.».
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
«Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повно-

му складі.».
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шля-

хом кумулятивного голосування.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

«Проект рішення:
8.1. Затвердити умови цивільноправових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства.
8.2. Надати керівнику Виконавчою органу Товариства повноваження 

на підписання цивільноправових договорів, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради Товариства.».

9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
«Проект рішення: 
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повно-

му складі.».
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися шля-

хом кумулятивного голосування.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладати-

муться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Ревізійної комісії Товариства.

«Проект рішення:
11.1. Затвердити умови цивільноправових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії Товариства.
11.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження 

на підписання цивільноправових договорів, що укладатимуться з члена-
ми Ревізійної комісії Товариства.».

12. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2019 рік.

«Проект рішення:

До уваги акціонерів

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАЗОТРОН-УКРАЇНА»
(код за ЄДРПОУ 25641303, місцезнаходження товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 8-а)
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Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: про-
вадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутко-
вості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльнос-
ті.».

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товари-
ства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, 
які скликаються на 17 грудня 2018 року, у разі відсутності пропозицій до 
нього від інших акціонерів.

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

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

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних 
зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюватися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; 
вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх пред-
ставники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного пові-
домлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно 
(крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до  
16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години  
15 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ. вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд 
державного майна України, кабінет 601, в день проведення позачергових 
загальних зборів також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до  
10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань, порядку денного, є Зюзь Тетя-
на Іванівна (начальник відділу Фонду державного майна України), телефон 
для довідок: (044) 284-54-64, 200-34-47.

З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загаль-
них зборів Товариства акціонери мають право надавати письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загаль-
них зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Фонд дер-

жавного майна України, як акціонер, на вимогу якого скликано позачергові 
загальні збори Товариства, приймає відповідні письмові запитання за адре-
сою: 01133. м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 та надає письмову відпо-
відь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання відповідного пись-
мового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення 
позачергових загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відпо-
віді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмо-
вому запиті. Фонд державного майна України може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту, яка повинна бути доступна 
акціонерам для ознайомлення в день проведення позачергових загальних 
зборів перед початком роботи скликаних позачергових загальних зборів, у 
місці їх проведення.

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

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору 
про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого стат-
тею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого догово-
ру (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. 
Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп 
Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, 
святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хви-
лин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 15 хвилин), за 
адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного 
майна України, кабінет 601, а в день проведення позачергових загальних 
зборів - також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години  
00 хвилин. 

Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного по-
зачергових загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена 
в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: www.spfu.gov.ua.

Заступник Голови Фонду  Є. АСТАШЕВ

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 «АЛЬТ-

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 19358784
3. Місцезнаходження: 03037 м. Київ, вул. Вузівська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-41-11, 044-594-28-59
5. Електронна поштова адреса: contact@altbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.altbank.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
типу акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
10.10.2018 позачерговими Загальними зборами акціонерів  

АТ «АЛЬТБАНК» (далі - Банк) прийнято рішення змінити тип Банку з 
публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товари-
ство та змінити повне найменування Банку. Дата державної реєстрації 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
ЄДР: 13.11.2018. Повне найменування акціонерного товариства до 
зміни: Публічне акціонерне товариство «АЛЬТБАНК». Повне наймену-
вання акціонерного товариства після зміни: Акціонерне товариство 
«АЛЬТБАНК».

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  Волох І.О.
14.11.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК»

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 ТОВАРИ-

СТВО "РВС БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 м. Київ вул. Введенська, 

29/58
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590 00 00
5. Електронна поштова адреса office@rwsbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://rwsbank.com.ua/uk/Information_
disclosure

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
З метою приведення Статуту Банку у вiдповiднiсть до вимог Закону 

України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 
спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних 
паперiв» вiд 16 листопада 2017 року № 2210-VIII, на пiдставi Рiшення 
Акцiонера № 10102018/07 вiд 10 жовтня 2018 року, Банк змiнив тип 
акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства на приват-
не акцiонерне товариство. Змiна найменування Банку з ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РВС БАНК» вiдбулась у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товари-
ства.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР - 14.11.2018р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Кравець Владислав Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.14
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОМАШИНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00214868
3. Місцезнаходження: 61016 м. Харків, Озерянська, 106
4. Міжміський код, телефон та факс: 0573737500, 0573737501
5. Електронна поштова адреса: zavod@electromashina.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
13.11.2018 року Наглядовою радою Товариства погоджено внесення змін

до договору щодо збільшення вартості продукції, що поставлятиметься То-
вариству, кiлькiсть та асортимент якої визначається у специфікаціях, до 25
000 тис. грн.  Вартiсть активiв Товариства за даними фінансової звiтностi
за 2017 рiк становить 72 412 тис. грн., ринкова вартість продукції, що пос-
тавлятиметься за цим договором, складає 34,5% вiд вартостi активiв.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3, кількість голосів,
що проголосували "за" - 3,  "проти" - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

Річними Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року було прийнято
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з
дати його прийняття з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою,

вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік, граничною
сукупною вартістю 500  000 тис.  грн., зокрема, будь-які договори (контрак-
ти, угоди) купівлі-продажу (поставки) та придбання від постачальників то-
варів (продукції, сировини).

13.11.2018 року Наглядовою радою Товариства погоджено внесення змін
до договору щодо збільшення вартості продукції, що поставлятиметься То-
вариству, кiлькiсть та асортимент якої визначається у специфікаціях, до 60
000 тис. грн.  Вартiсть активiв Товариства за даними фінансової звiтностi
за 2017 рiк становить 72 412 тис. грн., ринкова вартість продукції, що пос-
тавлятиметься за цим договором, складає 83% вiд вартостi активiв.

Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3, кількість голосів,
що проголосували "за" - 3,  "проти" - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

Річними Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року було прийнято
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з
дати його прийняття з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою,
вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Това-
риства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік, граничною
сукупною вартістю 500 000 тис. грн., зокрема, будь-які договори (контрак-
ти, угоди) купівлі-продажу (поставки) та придбання від постачальників то-
варів (продукції, сировини).

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 Чаіцький В.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок реалізації акціонерами переважного права на прид-

бання при додатковій емісії простих іменних акцій 
ПРАТ "ГІДРОСИЛА ЛЄДА"

11.09.2018 р. відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Гід-
росила ЛЄДА", на яких було прийнято рішення про збільшення розміру
статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Гідросила ЛЄДА"
на 5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) гривень за рахунок додаткових
внесків акціонерів шляхом додаткової емісії 530 000 (п'ятсот тридцять ти-
сяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості - 10 (десять)
гривень кожна, загальною номінальною вартістю 5 300 000 (п'ять мільйонів
триста тисяч) гривень. (протокол № 2/2016 від 25.04.2016 р.).

1. Дані про загальну кількість розміщуваних акцій: Загальна кількість роз-
міщуваних акцій - 530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) штук простих іменних
акцій. Загальна номінальна вартість розміщуваних акцій - 5 300 000 (п'ять
мільйонів триста тисяч) гривень. Номінальна вартість розміщуваних акцій
- 10 (десять) гривень за одну акцію.

2. Дані про ціну розміщення: Ціна розміщення акцій: 17,30 гривень за
ринковою вартістю. Ринкова вартість визначена на підставі звіту про виз-
начення ринкової вартості акцій ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", складеного
суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством "Експертне
Агентство" станом на 08.08.2018 р. та рецензії на даний звіт, складеної
суб'єктом оціночної діяльності Фізичною особою - підприємцем Ярюхіною
Зоєю Дмитрівною 08.08.2018 р. Ринкова вартість акцій Приватного акці-
онерного товариства "Гідросила ЛЄДА"  затверджена рішенням Наглядо-
вої ради №14 від 17 серпня 2018 року в розмірі 17,30 грн. за одну акцію.

3. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акці-
онер має переважне право: Кожен акціонер має переважне право на прид-
бання акції, що додатково розміщуються ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", в кіль-
кості, пропорційній частці належних йому простих іменних акцій в загаль-
ній кількості простих іменних акцій на дату прийняття рішення про збіль-
шення статутного капіталу, тобто станом на 11.09.2018 р.

4. Строк і порядок реалізації переважного права: В процесі розміщення
акцій діє переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково
розміщуються ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", а саме право акціонера - власника
простих акцій придбавати розміщувані ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" прості акції
пропорційно частці належних йому простих акції у загальній кількості прос-
тих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової
емісії акцій - 11.09.2018 року. Отримання письмових підтверджень про від-
мову акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій
умовами додаткової емісії акцій не вимагається. У разі не подання акціоне-
ром заяви на придбання акцій додаткової емісії у встановлений строк ре-

алізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від вико-
ристання свого переважного права. Кількість акцій, яку бажає придбати ак-
ціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі, якщо вона
не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними пра-
вилами. Акціонер може реалізувати своє переважне право як на всю кіль-
кість акцій, на яку він може реалізувати таке право, так й частково - на пев-
ну кількість акцій від загальної кількості акцій, що він має право придбати
у процесі реалізації переважного права. Привілейовані акції не розміщу-
ються. У строк реалізації акціонерами свого переважного права на прид-
бання акцій, що пропонуються до розміщення, з 26 листопада 2018 року по
14 грудня 2018 року (включно, крім вихідних) з 08.00 до 17.00 години за Ки-
ївським часом, акціонер (або його представник), який має намір реалізува-
ти своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, подає упов-
новаженій особі Товариства складену українською мовою, письмову заяву
про придбання простих іменних акцій у кількості, що не перевищує кількос-
ті акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, та здійснює 100
відсоткову оплату за акції, зазначені в Заяві. Заявник - юридична особа в
заяві зазначає найменування,  місцезнаходження, кількість акцій, що ним
придбаваються. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера,
до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого
представника відповідно до чинного законодавства України. Заяви на
придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в журналі об-
ліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Під час реєстрації заяв
їм надаються реєстраційні номери та фіксується дата та час надходження.
Заява вважається поданою, якщо вона отримана емітентом в строк з 26
листопада 2018 року по 14 грудня 2018 року до 17.00 години. Після реєс-
трації заяви акціонер перераховує на поточний рахунок Товариства кошти
в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Заяви подаються
особисто заявником (уповноваженою ним особою) за місцезнаходженням
Товариства у робочі дні  (з 0800 до 1700  год. перерва на обід - з 1200 до
1300 год.)  або надсилаються поштою на адресу Товариства: Україна,
25031, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19  Заява
та перераховані кошти приймаються Товариством з 26 листопада 2018 ро-
ку по 14 грудня 2018 року (включно, крім вихідних). Повна оплата вартості
акцій здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата акцій додатко-
вої емісії здійснюється з 26 листопада 2018 року по 14 грудня 2018 року, у
розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються за ціною розміщення, в ме-
жах реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додат-
кової емісії. Грошові кошти в національній валюті перераховуються  на по-
точний рахунок Товариства: Номер поточного рахунку: 26003619989902.
Найменування банку: Публічне акціонерне товариство "Акціонерний ко-
мерційний промислово-інвестиційний банк", МФО 300012

Генеральний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" 
Рудий В.В

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по 

газопостачанню та газифікації 
«Лубнигаз»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

05524713

3. Місце знаходження емітента: 37500 Полтавська обл. м. Лубни, 
вул. Л. Толстого, 87

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента:

тел. 05361-624-88, 05361-625-69, 
факс 05361-76-958

5. Електронна поштова адреса 
емітента: 

tmytyai@lubnygaz.com.ua

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

http://lubnygaz.pat.ua/

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

II. Текст повідомлення
1. Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Лубнигаз» (протокол 

№ 11/18 від 12.11.2018 р.) припинити 12.11.2018р. повноваження чле-
нів дирекції: 

- Бойчука Андрія Михайловича. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді члена дирекції з 21.12.2015р.;

- Дроздової Наталії Іванівни. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Осо-
ба перебувала на посаді члена дирекції з 21.12.2015р.; 

- Максимова Віктора Вікторовича. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді члена дирекції з 21.12.2015р.

- Митяй Тетяни Миколаївни. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Осо-
ба перебувала на посаді члена дирекції з 21.12.2015р.; 

- Федоричева Ігоря Валерійовича. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді члена дирекції з 17.03.2017 р.;

- Ярмош Оксани Анатоліївни. Посадова особа не надала згоди на роз-

криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Осо-
ба перебувала на посаді члена дирекції з 21.12.2015р..

2. Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Лубнигаз» (протокол 
№ 11/18 від 12.11.2018 р.) 

обрати з 13.11.2018 р. на посаду члена дирекції на новий термін 
повноважень:

- Бойчука Андрія Михайловича Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом останніх п’яти ро-
ків : начальник виробничо-технічного відділу ПАТ «Лубнигаз»;

- Дуніна Максима Павловича. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом останніх п’яти ро-
ків: комерційний директор ТОВ «КЕНДМ ЛТД», 11.2017- радник Генераль-
ного директора ПАТ «Лубнигаз»;

- Дроздову Наталію Іванівну Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом останніх  
п ’яти років : з 1994 року- головний бухгалтер ПАТ «Лубнигаз»;

- Митяй Тетяну Миколаївну. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом останніх п’яти ро-
ків: начальник планово-економічного відділу ПАТ «Лубнигаз».

- Федоричева Ігоря Валерійовича. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом останніх 
п’яти років: завідувач сектору НКРЕКП у Полтавській області, 01.2017 - за-
ступник Генерального директора ПАТ «Лубнигаз» по виробництву.

- Ярмош Оксану Анатоліївну Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом останніх п’яти ро-
ків: начальник служби по управлінню персоналом ПАТ «Лубнигаз».

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

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

2. Генеральний директор  Кондратенко Ігор Іванович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛУБНИГАЗ»
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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 

«БАНК ФОРВАРД» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буди-

нок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №19 від 12.11.2018) 
Яковенка Костянтина Миколайовича призначено начальником Управ-
ління ризик-менеджменту – членом Правління Банку з 15.11.2018 року.

Зміст рішення Наглядової ради Банку (протокол №19 від 
12.11.2018):

- призначити Яковенка Костянтина Миколайовича на посаду началь-
ника Управління ризик-менеджменту - члена Правління Банку з «15» 
листопада 2018 р.

Інформація про посадову особу – Яковенко Костянтин Миколайович, 
паспорт серії ЕН 312544 виданий Ленінським РВ УМВС України в Луган-
ській області 28.02.2004 р., посада - Начальник Управління ризик-
менеджменту  – член Правління, часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітен-
та:

- Яковенка Костянтина Миколайовича призначено на посаду началь-
ника Управління ризик-менеджменту - члена Правління Банку відповід-
но до рішення Наглядової ради Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини – не має.

Інформація щодо строку, на який призначено (обрано) особу, інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років:

Яковенка Костянтина Миколайовича призначено на посаду началь-
ника Управління ризик-менеджменту - члена Правління Банку на неви-
значений строк.

Попередні посади протягом останніх п’яти років:
ТОВ «Делойт і Туш» 
27.09.2016р. по 13.11.2018р. провідний консультант з ефективності 

підприємства відділу управління ризиками.
ПАТ «УКРСИББАНК»
27.07.2015р. по 26.09.2016р. керівник напрямку роботи з експертною 

системою та скорингом групи роботи з експертною системою та скорин-
гом управління ризиків персонального роздрібного кредитування Депар-
таменту ризик-менеджменту. 

АТ «ОТП Банк»
21.10.2013р. по 21.07.2015р. начальник сектору протидії шахрайству 

у споживчому кредитуванні відділу з аналізу та моделювання.

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

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

Голова Правління
АТ «БАНК ФОРВАРД»  _________________ А.В. Кисельов
 м. п 
  14 листопада 2018 року
  (дата) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК ФОРВАРД»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРЕНЕРГОЗБУТ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30167642

3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, 
Золотоворiтська, буд. 6-А

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3540187 (044) 3540187
5. Електронна поштова адреса office@uez.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://main.uez.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або 
опосередковано особою (особами, 
що діють спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, контрольного 
пакета акцій; значного контрольного 
пакета акцій; домінуючого контроль-
ного пакета акцій

II. Текст повідомлення
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента
I. Загальнi вiдомостi:
1. Повне найменування емiтента: Приватне акцiонерне товариство 

«УКРЕНЕРГОЗБУТ», 
2. Код за ЄДРПОУ: 30167642
3. Мiсцезнаходження: 01030, м.Київ, вул.Золотоворiтська, 6-А
4. Мiжмiський код, телефон та факс: (044) 3540187
5. Електронна поштова адреса: office@uez.kiev.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 

емiтентом для розкриття Iнформацiї: http://main.uez.kiev.ua/ 
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдного до вимог глави 1 роздiлу III: 

Вiдомостi про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що 
дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її 

афiлiйованим особам, домiнуючого контрольного пакета акцiй.
II. Текст повiдомлення
На виконання положень статтi 65 Закону України «Про акцiонернi това-

риства» ПрАТ «УКРЕНЕРГОЗБУТ» код за ЄДРПОУ 30167642, повiдомляє, 
що Михайлюк Сергiй Олексiйович (iдентифiкацiйний номер платника 
податкiв 2433406215), 01 листопада 2018 року уклав iз Спiльним українсько-
американським пiдприємством з iноземними iнвестицiями у формi товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнанси та Кредит Лiзiнг» (код 
31113529) договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв – акцiй простих iменних 
ПрАТ «УКРЕНЕРГОЗБУТ» у кiлькостi 230 (двiстi тридцять) штук, з яких всi 
голосуючi.

Внаслiдок укладання вказаного договору, Михайлюк Сергiй Олексiйович 
став власником домiнуючого контрольного пакету акцiй Приватного 
акцiонерного товариства «УКРЕНЕРГОЗБУТ», код за ЄДРПОУ 30167642 
(надалi ПрАТ «УКРЕНЕРГОЗБУТ») у розмiрi 2400 (двi тисячi чотири-
ста) штук акцiй, що становить 100 % статутного капiталу ПрАТ «УКРЕНЕР-
ГОЗБУТ». До змiни розмiру пакета акцiй розмiр частки Михайлюка С.О ста-
новив 90,416666% статутного капiталу.

Найвища цiна, за якою були придбанi акцiї ПрАТ «УКРЕНЕРГОЗБУТ» 
протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакету акцiй, включ-
но з днем набуття та датою набуття такого пакету акцiй становить –  
100 (сто) гривень за одну акцiю.

III. Пiдпис
1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
iз законодавством.

2. Виконуючий обов‘язки Голови правлiння Михайлюк Сергiй 
Олексiйович

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Михайлюк Сергiй Олексiйович
Виконуючий обов'язки 
голови правiлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.11.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОЗБУТ”
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ

«ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»
(код ЄДРПОУ 32942598, 

 місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1-А)
(надалі - Товариство), повідомляє, що позачергові загальні збори акціо-

нерів Товариства відбудуться 18 грудня 2018 року, о 12:00 годині за 
адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1-А, офіс ПрАТ «Страхова компа-
нія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» (31 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
проводиться з 10-00 до 11-45 години за місцем їх проведення на підставі 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціоне-
рів, складеного станом на 24 годину 14 грудня 2018 року. Для участі у за-
гальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, а представникам – також документи, що підтверджу-
ють їх повноваження на участь у загальних зборах та/або довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чин-
ним законодавством.

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії та про припинення її повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне товари-

ство «Інноваційний страховий капітал».
4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення 

його в новій редакції у зв’язку із приведенням статуту Товариства у відпо-

відність до вимог чинного законодавства, відповідно до прийнятих рішень 
на загальних зборах акціонерів.

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства у зв’язку із 
приведенням до вимог чинного законодавства.

7. Про припинення повноважень Наглядової ради.
8. Про обрання Голови та Членів Наглядової Ради
9. Про припинення повноважень Ревізора.
10. Про обрання Ревізора.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами наглядової ради.

До дня проведення позачергових загальних зборів, акціонери або їх 
представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з поряд-
ком денним позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 
м. Київ, площа Спортивна, 1-А, офіс Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», у робочі дні з понеділка 
по п'ятницю (з 10-00 до 13-00 години). Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Корабельнікова Надія Василів-
на, тел. 0443711717.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства має право внести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:  
http://unison-insurance.com.ua

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 00292333
3. Місцезнаходження 69014 м.Запоріжжя вул. М.Краснова, 12-а
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061) 228-28-90 (061) 228-28-84

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

https://smida.gov.ua/site/00292333/

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

II. Текст повідомлення
14.11.2018р. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕ-

РУДПРОМ» (надалі по тексту - Товариство) листом (вх. №787 від 
14.11.2018р.) від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«Компанiя з управлiння активами «Iнвестицiйний дiм «МЕГАПОЛИС» 

(ПВНЗІФ «МЕГАПОЛIС-IНВЕСТ»), мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул.
Почайнинська, буд.38, код за ЄДРПОУ 35690099, реєстрацiйний код за 
ЄДРIСI 2331389, (надалі по тексту - Акціонер) отримало повідомлення, що 
Акціонером шляхом повернення цінних паперів продавцю в результаті розі-
рвання 11.10.2018 року Договору купівлі - продажу цінних паперів та пере-
реєстрації внаслідок цього 06.11.2018 року прав власності на цінні папери 
було прямо набуто у власність 18 406 339 штук простих іменних акцій Това-
риства, що становить 34,7893% його статутного капіталу, Розмiр частки 
акцiонера в загальної кiлькостi голосуючих акцiй до змiни власникiв акцiй - 
0% (0 штук простих іменних акцій), пiсля змiни - 34,7893% (18 406 339 штук 
простих іменних акцій). Оскільки Акціонер прямо володіє вказаним вище 
пакетом акцій Товариства, особи, які входять до ланцюга володіння корпо-
ративними правами юридичних осіб, через яких Акціонером здійснюється 
розпорядження акціями Товариства, відсутні. Акціонер також повідомив, 
що відповідно до п.2 ст. 22 закону України «Про захіст економічної конку-
ренції» він не має наміру брати участь у голосуванні на загальних зборах 
акціонерів Товариства чи інших органах управління Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Заболотний В. М.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.14
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ”

Відомості про зміну складу посадових осіб

ПрАТ «АДС БЕТОН»
Згiдно Рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ «АДС БЕТОН» , 

яке вiдбулося 14.11.2018 р. (Протокол № 12 вiд 14.11.2018 р.): у 
зв’язку з закiнченням строку обрання на пiдставi п.10.7.4 статуту То-
вариства обрати на новий строк генерального директора Товари-
ства – Семенюк Тетяну Григорiвну генеральним директором Приват-
ного акцiонерного товариства «АДС БЕТОН» строком на 1 (один) рiк 

з «14» листопада 2018 року по «14» листопада 2019 року. Згода на 
розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Стаж роботи протягом останнiх п'яти 
рокiв – генеральний директор ПрАТ «АДС БЕТОН»; загальний стаж 
роботи: 34 рокiв. Перебувала на посадi – 18 рокiв. Непогашена (не 
знята) судимiсть вiдсутня; заборона обiймати певнi посади та/або 
займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.

Генеральний директор  Семенюк Т.Г. 

ПрАТ «ГАЗТЕК» 
(код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, 

вул. Маршала Рибалка, 11, ПрАТ «ГАЗТЕК», засоби зв'язку (телефон, 
факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, e-mail: office@
gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсоткових забезпечених облігацій 
серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн. одна облігація (Свідоцтво про 

реєстрацію випуску облігацій підприємств № 233/2/2014 від 24.11.2014 р.), 
строком обігу облігацій по 06.09.2029 року. 

Наказом директора емітента за № 12/11-змВ від 12.11.2018 року прий-
нято рішення на сімнадцятий відсотковий період (з 08.12.2018 р. по 
08.03.2019 р.) залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що 
відповідає положенням Проспекту емісії облігацій».
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО З IНОЗЕМНИМИ 
IНВЕСТИЦIЯМИ «СИНТЕЗ ОЙЛ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14343703

3. Місцезнаходження емітента 68000 Одеська область, м.
Чорноморськ, вул. Пiвнiчна, буд.2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0482 345-840 048 729-96-96

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@sintez.com.ua

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

www.sintez.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Прислонського Володимира 

Володимировича (паспорт: серiя АК номер 432782, виданий Заводським 
РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
10.03.1999р.) припинено 14.11.2018р. (дата вчинення дiї 14.11.2018р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 26.06.2015 року. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Трикулич Iрини Леонiдiвни (пас-
порт: серiя АЕ номер 661442, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй областi 01.08.1997р.) припинено 
14.11.2018р. (дата вчинення дiї 14.11.2018р.) Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.00001% на суму 10.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 26.06.2015 року. Рiшення прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Палiводи Антона Олеговича 
(паспорт: серiя СН номер 187356, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 16.05.1996р.) припинено 14.11.2018р. (дата вчинення дiї 

14.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 26.06.2015 року. Рiшення прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Далматову Тетяну Вiкторiвну (паспорт: серiя 
АН номер 555379, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 30.10.2006р.) обрано 14.11.2018р. (дата вчинення 
дiї 14.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера 
IНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД (INOFOS MANAGEMENT LIMITED) 
реєстрацiйний номер 147791, країна реєстрацiї - Кiпр. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв - Головний експерт Департаменту з контролю та координацiї дiяльностi 
професiйних учасникiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
та Наглядовою радою Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Пiдстава рiшення: обрання нового 
складу Наглядової ради. 

Члена Наглядової ради Трикулич Iрину Леонiдiвну (паспорт: серiя АЕ 
номер 661442, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 01.08.1997р.) обрано 14.11.2018р. (дата вчинен-
ня дiї 14.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00001% на суму 10.00 грн., є представником акцiонера КЛЕНТОН 
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (CLANTON CONSULTING LIMITED) реєстрацiйний 
номер 147640, країна реєстрацiї - Кiпр. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - Директор, член 
наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Об-
грунтування змiн: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдстава рiшення: 
обрання нового складу Наглядової ради.

Члена Наглядової ради Грищова Максима Сергiйовича (паспорт: серiя 
АК номер 874346, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй Областi 29.02.2000р.) обрано 14.11.2018р. (дата вчинен-
ня дiї 14.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє, є представником 
акцiонера КЛЕНТОН КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (CLANTON CONSULTING 
LIMITED) реєстрацiйний номер 147640, країна реєстрацiї - Кiпр. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який об-
рано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв - проектний менеджер. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Пiдстава рiшення: обрання нового складу Наглядової ради.

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

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

2. Найменування посади.
Директор               Яровий Євгенiй Iванович  15.11.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ «СИНТЕЗ ОЙЛ»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2010, 2011, 2012, 2013 роки

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Закрите акціонерне товари-
ство «РіМал», 00451398, вул.Хмільна, буд.40, м.Рівне, -, Рівненська, 

33010, (0362)63-39-02
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.11.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: rimall.in-ten.com

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІМАЛ»

НОВИНИ

НКЦБФР остановила лицензии 
 9 торговцев ЦБ с операциями  

в 10 млрд грн в месяц за нарушения
Национальная комиссия по ценным бумагам и фон-

довому рынку Украины (НКЦБФР) решением от 13  но-
ября остановила действия лицензий на торговлю цен-
ными бумагами девяти компаниям за нарушение ими 
законодательства.

«Указанные решение принято в связи с тем, что 
профессиональные участники системно нарушали 
требования законодательства о ценных бумагах, что 
несет потенциальный риск инвесторам, и с целью 

проведения проверки их деятельности», – говорится в 
сообщении компании в среду.

Согласно ему, лицензии остановлены ООО «Орис 
Кэпитал», «Бенефит Брок», «Фондовая компания 
«Авангард», «Абрис-Инвест», «Первый депозитарный 
альянс», «Системгейтс», «Финансовая компания 
«Корнер», «Финансово-депозитарная компания» и 
ЧАО «Эксперт-Капитал».

Как отметил глава НКЦБФР Тимур Хромаев, эти 
компании, прикрываясь лицензиями, занимались си-
стемными нарушениями, не совместимыми с инве-
стиционной деятельностью.
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«Объемы их сомнительных операций, расчеты по 
которым проходили через банки, составляли около 
10 млрд грн ежемесячно. Можно сколько угодно на-
зывать торговлю «мусором» - торговлей ценными бу-
магами, но суть от этого не изменится», – написал он 
на своей странице в Facebook.

Т.Хромаев отверг аргумент о том, что компаниям 
нужно как-то зарабатывать на слабом рынке. «Такой 
«заработок» убивает рынок, только повышая недове-
рие к нему и к стране. Нельзя прикрываться слабым 
рынком и нарушать закон», – подчеркнул он.

Индекс ПФТС в среду прервал  
10-дневных восходящий тренд

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 
0,03% - до 607,64 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 776,17 млн грн, 
в том числе акциями – 5,13 млн грн.

Среди индексных акций сделки прошли с бумагами 
«Центрэнерго» (-1,16%) и Райффайзен Банка Аваль 
(+1,51%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» в среду 
остался неизменным на уровне 1796,53 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine 
в среду к 16:15 кв сохранял стабильность на уровне 
447,32 пункта. Торговый оборот к указанному време-
ни составил 3,96 млн злотых (28,9 млн грн).

В «индексной корзине» изменились в стоимости ак-
ции «Агротона» (-5,73%), агрохолдинга ИМК (+1,22%) 
и «Кернела» (+2,92%).

Кабмин утвердил на 2018г еще 
55 инвестпроектов регионального  

развития на 186 млн грн
Кабинет министров Украины утвердил перечень из 

еще 55 инвестиционных программ и проектов регио-
нального развития на общую сумму более 
186  млн  грн, которые будут финансироваться за счет 
Государственного фонда регионального развития 
(ГФРР) в 2018 году.

«Эти средства ГФРР будут направлены на строи-
тельство в регионах детсадов, школ, медицинских 
учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, 
восстановление мостовой и дорожной инфраструк-
туры, объектов водоснабжения и водоотведения, 
проведение термомодернизации и др. Подавляю-
щее большинство проектов будет завершено в 
2018 году», - цитируется в сообщении пресс-службы 
в четверг вице-премьер-министр – министр регио-
нального развития, строительства и ЖКХ Геннадий 
Зубко.

В частности, за счет ГФРР в регионах будет реали-
зовано 14 объектов образования, 4 объекта здравоох-
ранения и социальной защиты населения, 19 объек-
тов спорта, 4 объекта дорожно-транспортной 
инфраструктуры, 3 объекты культуры, и др.

В распоряжение о финансировании за счет ДФРР 
включено проекты, которые были предоставлены на 

рассмотрение Днепропетровской, Донецкой, Жито-
мирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-
Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Терно-
польской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, 
Черкасской, Черновицкой, Черниговской областными 
и Киевской городской администрациями.

Как сообщалось, общий объем финансирования 
ГФРР на 2018 год составляет 6 млрд грн.

НБУ планирует в 2019г  
провести стресс-тестирование  

сегмента розничного  
кредитования

Национальный банк Украины (НБУ) планирует в 
2019 году провести стресс-тестирование сегмента 
розничного кредитования, сообщила первый замести-
тель главы НБУ Екатерина Рожкова в четверг.

«Мы не можем не обращать внимания на рост этого 
сегмента, поэтому на следующий год запланировали 
его стресс-тестирование. У нас уже есть накопленный 
опыт и экспертиза при проведении оценки устойчиво-
сти банков, которые позволяют нам «тестировать» не 
только определенные сегменты кредитования, но и 
целые отрасли экономики», - написала Е.Рожкова на 
своей странице в «Фейсбук».

По ее словам, объем кредитования населения рас-
тет второй год подряд, темпы прироста чистых грив-
невых кредитов физлицам составляют 38% г/г. Поло-
жительная динамика объясняется, в первую очередь, 
эффектом низкой базы сравнения.

«Напомню, что по уровню проникновения рознич-
ного кредитования Украина до сих пор остается на 
одном из последних мест в Европе. Стоит только по-
смотреть на соотношение чистых кредитов населе-
ния к ВВП - 3,5%ВВП, тогда как у ближайшего сосе-
да - Польши - этот показатель около 35% ВВП. Кроме 
того, в последнее время мы стали наблюдать незна-
чительное снижение среднемесячных темпов вы-
данных физическим лицам кредитов», - добавила 
она.

При этом она подчеркнула, что нынешние темпы 
роста объема потребительских кредитов не приведут 
к системным рискам для банковского сектора и ма-
крофинансовой стабильности.

«Мы считаем, что доля NPL у активных игроков 
этого сегмента будет иметь склонность к росту. Но 
такая динамика будет соразмерной с увеличением 
кредитных портфелей. Основными причинами для 
этого могут быть как недооценка гражданами своих 
финансовых возможностей, так и в целом низкий 
уровень финансовой осведомленности. Поэтому мы 
регулярно проводим консультации с банками и про-
веряем корректность оценки кредитных рисков. Могу 
заверить, что системных рисков для банковского 
сектора и макрофинансовой стабильности от роста 
объема потребительских кредитов нет», - сообщила 
Е.Рожкова.
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Инфляция в США в октябре ускорилась 
до  0,3% - максимума за 9 месяцев

Потребительские цены (индекс CPI) в США в 
октябре увеличились на 0,3% по сравнению с 
преды дущим месяцем, сообщило министерство 
труда страны.

Темпы роста ускорились по сравнению с сентябрь-
скими 0,1% и стали максимальными за последние де-
вять месяцев.

Повышение цен в октябре относительно того же 
месяца прошлого года составило 2,5% по сравнению 
с 2,3% месяцем ранее.

Оба показателя совпали со средними прогнозами ана-
литиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены без учета стоимости энергоносителей и про-
дуктов питания (индекс Core CPI) в октябре выросли 
на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,1% 
по сравнению с тем же месяцем прошлого года (это 
минимальный подъем с апреля). Средний прогноз для 
первого показателя составлял 0,2%, для второго - 
2,2%.

В сентябре индекс Core CPI поднялся соответствен-
но на 0,1% и 2,2%.

Ускорение инфляции было более чем на треть обе-
спечено подорожанием газа. Однако падение цен на 
нефть может в ближайшее время вызвать снижение 
стоимости газа, отмечает MarketWatch.

Кроме того, в прошлом месяце подорожали аренда 
жилья, подержанные автомобили (включая грузовые), 
медицинские услуги, товары для дома и страхование 
машин. В то же время снизились цены новых автомо-
билей и коммуникационные услуги.

Стоимость энергоносителей подскочила на 2,4% по 
сравнению с предыдущим месяцем, а продукты пита-
ния подешевели на 0,1%.

CPI - самый емкий из трех основных показателей 
изменения цен в США, которые публикует министер-
ство труда, поскольку он включает все товары и услу-
ги. Около 60% индекса приходится на услуги - от ме-
дицинских до транспортных и от билетов в кино до 
аренды жилья.

Доллар продолжает снижение к евро и 
иене, фунт стерлингов дорожает

Курс доллара США демонстрирует умеренное сни-
жение к большинству мировых валют в четверг, инве-
сторы оценивают заявления руководителя Федераль-
ной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и 
ситуацию вокруг Brexit.

Курс евро к доллару составил в 8:26 кв $1,1338 по 
сравнению с $1,1310 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится 
в районе 128,72 иены по сравнению со 128,51 иены в 
предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 
113,53 иены против 113,63 иены в среду.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику 
курса доллара относительно 16 основных мировых 
валют, снижается на 0,2%.

Накануне в ходе пресс-мероприятия председатель 
Федрезерва выразил оптимизм в отношении экономи-
ки США, однако указал на ряд рисков.

«Я очень доволен состоянием американской эконо-
мики в настоящий момент, и я считаю, что экономика 
может продолжать расти, причем расти быстро», - 
приводит слова Дж.Пауэлла MarketWatch.

Вместе с тем председатель Федрезерва выразил 
опасения в связи с замедлением роста глобального 
ВВП, а также указал на риски слишком быстрого или 
слишком медленного повышения ставки в США.

Кроме того, накануне стало известно, что британ-
ский кабинет министров поддержал проект соглаше-
ния по Brexit, которому теперь предстоит получить 
поддержку парламента и параллельно пройти проце-
дуру одобрения в ЕС.

На этой новости фунт стерлингов дорожает к дол-
лару США на 0,2%, до $1,302 за фунт.

Наиболее заметный подъем среди валют крупней-
ших экономик мира в четверг демонстрирует австра-
лийский доллар - на 0,6% к доллару США. Рынок по-
зитивно отреагировал на новость о неожиданном 
снижении уровня безработицы в стране в октябре до 
5% с 5,1% месяцем ранее.

Кроме того, рост числа рабочих мест в Австралии в 
октябре ускорился до 42,3 тыс. с 24,6 тыс. в сентя-
бре.

Биткойн упал на 10%, до минимума с июня
Курс биткойна падает почти на 10% на торгах в сре-

ду и опустился до минимума с июня, что свидетель-
ствует о сохранении волатильности на рынке крипто-
валют, пишет MarketWatch.

Биткойн торгуется в 18:42 кв в районе $5844, что на 
7,7% ниже уровня на закрытие во вторник, по данным 
CoinDesk.

Помимо волатильности, эксперты отмечают очень 
низкий объем торгов криптовалютами.

Ноябрьские фьючерсные контракты на биткойн в 
ходе электронных торгов на CBOE потеряли в цене 
9,5%, цена фьючерсов на CME снизилась на 9,8%.

Другие криптовалюты, включая Ethereum, Litecoin и 
Ripple, также дешевеют в среду, причем их падение 
превышает 10%.

Нефть возобновила снижение на данных о 
запасах в США, Brent подешевела до $65,95 

за баррель
Цены на нефть эталонных марок вновь опускаются 

после подъема накануне, инвесторы оценивают дан-
ные о запасах топлива в США.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бир-
же ICE Futures к 7:13 кв подешевели на $0,17 (0,26%)  - 
до $65,95 за баррель. На торгах в среду их цена вы-
росла на $0,65 (0,99%) и составляла на закрытие 
$66,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на элек-
тронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже 
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(NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,19 
(0,34%) - до $56,06 за баррель. По итогам прошлой 
сессии их цена увеличилась на $0,56 (1,01%), завер-
шив торги на отметке $56,25 за баррель.

Цены на нефть упали на четверть с октябрьских 
максимумов и достигли минимумов с начала года на 
фоне растущих запасов топлива и добычи в Штатах, а 
также на ожиданиях избытка поставок на рынке после 
решения правительства США позволить ряду стран 
продолжить закупки иранской нефти после вступле-
ния в силу новых санкций.

Накануне нефть несколько восстановилась в цене 
из-за критики президентом США Дональдом Трампом 
планов Саудовской Аравии по сокращению добычи.

Ранее Американский институт нефти (API) сооб-
щил, что запасы нефти в США на минувшей неделе 
подскочили на 8,8 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики 
страны будут опубликованы в четверг, на день позже 
обычного срока в связи с празднованием в США Дня 
ветеранов в понедельник. Опрошенные Bloomberg 
эксперты в среднем ожидают, что данные Минэнерго 
укажут на более умеренный подъем запасов - на 
3,2  млн баррелей. Если прогноз аналитиков оправда-

ется, это будет восьмым недельным повышением за-
пасов подряд.

Фунт упал максимальными темпами за 
полтора года после отставки трех 

британских министров
Курс фунта стерлингов в ходе торгов в четверг де-

монстрирует максимальное за 17 месяцев падение на 
новости, что сразу три британских министра подали в 
отставку из-за несогласия с проектом соглашения Ве-
ликобритании и ЕС по Brexit.

К 12:22 кв в четверг фунт упал к доллару США на 
1,8%, до $1,2762 за фунт. Британская валюта практи-
чески полностью нивелировала рост с начала года.

В отставку подали министр по делам Brexit Доми-
ник Рааб, министр по делам Северной Ирландии 
Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспе-
чения Эстер Маквей.

Проект соглашения с ЕС будет рассматриваться 
парламентом Великобритании и должен быть одо-
брен странами Евросоюза.
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