
№175 (2928) 13.09.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ра фондового ринку, що відбулося 11 вересня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо погодження проекту постанови Правління Національного банку України «Про 
внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

прийнято рішення
без зауважень

2. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних 
паперів, випущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»

прийнято рішення

3. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36520434) 
(дилерська діяльність)

прийнято рішення

4. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» від 
12.06.2018 №0612-03 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 29.05.2018 №234-ЦА-УП-ДУ

постанову про накладен-
ня санкції залишити без 

змін, а скаргу – без 
задоволення

5. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Хедж Інвест» від 14.06.2018 №14-06 на постанову про накладення 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 30.05.2018 № 245-ЦА-УП-КУА

постанову про накладен-
ня санкції залишити без 

змін, а скаргу – без 
задоволення

6. Про розгляд скарги Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія Укра-
їни» від 12.06.2018 №ЛК-21 на постанову про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 22.05.2018 №1092-ЦД-1-Е

постанову про накладен-
ня санкції залишити без 

змін, а скаргу – без 
задоволення

7. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Украї-
на» від 18.06.2018 № 267 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 29.05.2018 № 224-СХ-4-Е

постанову про накладен-
ня санкції залишити без 

змін, а скаргу – без 
задоволення

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя 
та НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних 
паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих Ліквідато-
ром ПрАТ «Народна фінансово-страхова компанія «До-
бробут» (вул. Космічна, 21А, м. Харків, 61145, код за 
ЄДРПОУ: 31093336) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій Прат «Народна 
фінансово-страхова компанія «добробут». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Народна фінансово-
страхова компанія «Добробут» від 30 серпня 2011 року 
№434/1/11, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 233-КФ-С-а від 12 вересня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-

стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Но-
вотроїцький маслосирзавод» (вул. Шевченко, 154, 
смт.  Новотроїцьке, Новотроїцький р-н., Херсонська обл., 
75300, код за ЄДРПОУ: 00447586) на скасування реє-
страції випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Прат «Новотроїцький маслосирзавод». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Новотроїцький мас-
лосирзавод» від 17 травня 2011 року №250/1/11, видане 
03.08.2011 року Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 232-КФ-С-а від 12 вересня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Прикарпаттехре-
сурси» (вул. Гетьмана Сагайдачного, 48Д, м. Івано-
Франківськ, 76018, код за ЄДРПОУ: 00275866) на скасуван-
ня реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій Прат «Прикарпаттехресурси». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Прикарпаттехресурси» від 19 
травня 2011 року №25/09/1/11, видане Івано-Франківським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 231-КФ-С-а від 12 вересня 2018 року.

*   *   *

8. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Украї-
на» від 18.06.2018 № 268 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 29.05.2018 № 225-СХ-4-Е

постанову про накладен-
ня санкції залишити без 

змін, а скаргу – без 
задоволення

9. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Якобз Дау Егбертс Украї-
на» від 18.06.2018 № 269 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 29.05.2018 № 226-СХ-4-Е

постанову про накладен-
ня санкції залишити без 

змін, а скаргу – без 
задоволення

10. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Харківенер-
гозбут»

прийнято рішення

11. Про включення ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності

прийнято рішення

12. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» прийнято рішення
13. Про включення ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» до спис-
ку емітентів, що мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

14. Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ 
БУДИНОК»

прийнято рішення

15. Про включення ПрАТ «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» до списку емітентів, 
що мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

16. Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» прийнято рішення
17. Про включення ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» до списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

18. Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ 
ШЛЯХИ»

прийнято рішення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих Прат «Євротек» 
(вул. Городоцька, 359, м. Львів, 79040, код за ЄДРПОУ: 
23509930) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 

ПрАТ «Євротек» — розпорядження № 280-КФ-З від 
12 вересня 2018 року. 

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

«14» вересня 2018 року.
12.09.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
ВIТАМIННИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 35251822
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Копилiвська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 468-11-96 (044) 468-52-63
5. Електронна поштова адреса info@vitamin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

vitamin.com.ua

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

II. текст повідомлення
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВIТАМIННИЙ ЗАВОД» (надалi – Товариство) 

повiдомляє, що Наглядовою радою Товариства 10.09.2018 р. (прото-
кол № 10 засiдання Наглядової ради Товариства вiд 10.09.2018 р.) 
прийнято рiшення про створення представництва Товариства у 
Республiцi Казахстан. Метою створення представництва Товариства є 
здiйснення дiяльностi та представницьких функцiй вiд iменi та за до-
рученням Товариства на територiї Республiки Казахстан.

Повне найменування представництва: Представництво АТ «КИЇВ-
СЬКИЙ ВIТАМIННИЙ ЗАВОД» в Республiцi Казахстан.

Мiсцезнаходження представництва: Республiка Казахстан, м. Ал-
мати, Алмалiнський район, пр. Абая, буд. 109В, офiс 16А.

Функцiї представництва:
1) представлення та захист iнтересiв Товариства на територiї 

Республiки Казахстан;
2) сприяння розвитку торгiвельно-економiчних зв’язкiв Товариства 

на територiї Республiки Казахстан;
3) вивчення товарних ринкiв Республiки Казахстан;
4) вивчення можливостей для iнвестицiйної дiяльностi Товариства 

в Республiцi Казахстан;
5) пошук потенцiйних партнерiв (контрагентiв, покупцiв i т.д.) для 

Товариства, їх консультування на предмет основних видiв дiяльностi i 
продукцiї, що виробляється Товариством, попереднiй аналiз контрактiв 
в iнтересах Товариства та супроводження їх укладання з урахуванням 
дiючого законодавства Республiки Казахстан;

6) обробка пропозицiй вiд потенцiйних замовникiв (покупцiв) 
продукцiї, що виробляється Товариством та передача наявних 
вiдомостей про таких замовникiв (покупцiв) Товариству;

7) розробка рекламних заходiв та проведення за погодженням з 
уповноваженими особами Товариства рекламних компанiй;

8) проведення маркетингових дослiджень та передача їх результатiв 
уповноваженим особам Товариства;

9) органiзацiя та проведення переговорiв, зустрiчей та iнших заходiв 
на територiї Республiки Казахстан з представниками Товариства;

10) пiдготовка, органiзацiя та участь в ярмарках, симпозiумах, ви-
ставках, семiнарах, презентацiях продукцiї Товариства та iнших захо-
дах на територiї Республiки Казахстан;

11) за письмовим дорученням (рiшення органiв управлiння Товари-
ства чи за письмовим дорученням вiд iменi Товариства) здiйснення 
iнших представницьких дiй на територiї Республiки Казахстан, що не 
суперечать законодавству Республiки Казахстан.

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

телявський володимир 
Iванович

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
11.09.2018

(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«КиЇвСЬКий вIтамIННий Завод»
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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 Приватне акцiонерне товариство 
«Система»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33153606

3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 
буд. 37/48, кв. 1

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 499-88-99
5. Електронна поштова адреса syste@me.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://33153606.smida.gov.ua/

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

Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента 
або суду

II. текст повідомлення
07.09.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства» Система» прийняли рiшення (Протокол №03-
2018 вiд 07.09.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного това-
риства «Система» (далi - Товариство) шляхом перетворення в Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система».

Причини припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю є мiнiмiзацiя витрат Товариства, пов’язаних з 
обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне 
акцiонерне товариство. 

Дата проведення загальних зборiв, на яких розглядалось зазначене пи-
тання - 07 вересня 2018 року. Результати голосування: «ЗА» - 256 250 голо-
сів, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх 
на загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що складає 0% вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Система», розмiр статутного капiталу право-
наступника – 256 250,00 (двiсті п’ятдесят шість тисяч двiстi п’ятдесят) гри-
вень.

Порядок розподiлу активiв та зобов'язань: з моменту державної 
реєстрацiї у встановленому порядку Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Система», що створене внаслiдок перетворення При-
ватного акцiонерного товариства «Система», є правонаступником всiх його 
майнових прав та обов’язкiв, грошових коштiв, зобов'язань та iнших прав 
та обов'язкiв Приватного акцiонерного товариства «Система», включаючи 
зобов’язання, якi оспорюються сторонами.

Порядок та умови обмiну акцiй Товариства, яке припиняється на частки 
юридичної особи - правонаступника:

- Акцiї Приватного акцiонерного товариства «Система» конвертуються в 
частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Система» та розподiляються серед його учасникiв.

- Розподiл часток серед його учасникiв вiдбувається iз збереженням 
спiввiдношення кiлькостi акцiй, що були у акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Система», а саме: за кожну 1 просту акцiю При-
ватного акцiонерного товариства «Система» номiнальною вартiстю 
1,00 грн. (одна гривня) власник акцiй отримує частку в статутному капiталi 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система» на суму 1,00 грн. 
(одна гривня). Коефiцiєнт конвертацiї дорiвнює 1 (одиницi).

- Склад учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Систе-
ма», розмiр часток в гривнях у статутному капiталi, якими кожний iз них 
володiтиме, вiдповiдатиме складу акцiонерiв та номiнальнiй вартостi на-
лежних їм акцiй за станом на дату затвердження установчих документiв 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система».

- Розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Система» - правонаступника Приватного акцiонерного товариства «Систе-
ма» вiдповiдає розмiру статутного капiталу Приватного акцiонерного това-
риства «Система» станом на день затвердження передавального акту та 
дорiвнює 256 250,00 (двiсті п’ятдесят шість тисяч двiстi п’ятдесят) гривень.

- Видача документiв про пiдтвердження права власностi на частку в ста-
тутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система» 
(далi – Свiдоцтво) його учасникам здiйснюватиметься пiсля його державної 
реєстрацiї. Строк видачi свiдоцтва не обмежується.

- По завершенню процедури припинення шляхом перетворення При-
ватне акцiонерне товариство «Система» припиняє своє iснування, про що 
вноситься вiдповiдний запис до Єдиного державного реєстру юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система» з дня його 
реєстрацiї є правонаступником щодо всього майна, прав та обов’язкiв При-
ватного акцiонерного товариства «Система» стосовно всiх його кредиторiв 
та боржникiв, включаючи зобов’язання, якi оспорюються сторонами.

- Розподiл часток пiдприємницького товариства – правонаступника 
вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж 
акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетвори-
лось.

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 долгопятов а.С.
Голова комiсiї з припинення 
(перетворення)

(під-
пис)

(ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 10.09.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СиСтема»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОРЧУВАТСЬКИЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 30966863
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, Червонопрапорна (Пирогівський 

шлях) 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5023221, 044 5023221
5. Електронна поштова адреса: zatkkbm@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30966863.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
1. 10.09.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Корчуватський» 

(протокол № 2 від 10.09.2018р.) прийнято рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
у строк до 09.09.2019р.(включно), а саме: укладання кредитних договорів, 
договорів позики (надання/отримання фінансової допомоги), договорів 
банківського вкладу, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки 
або іншого забезпечення, договорів поруки, договорів щодо надання гаран-
тії, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів купівлі-
продажу цінних паперів, договорів про передачу майна у власність, повне 
господарське відання або оперативне управління, договорів про передачу 

майна у тимчасове користування, договорів про виконання робіт, договорів 
про надання послуг. Гранична сукупна вартість усіх правочинів 6 000 000,00 
(шість мільйонів) гривень. Вартість активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 2140,2 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності - 280,3476%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
1  014  590 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 1 014 590 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення - 1 014 590 шт., «проти» - 0 шт. 

2. 10.09.2018р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Корчуватський» 
(протокол № 2 від 10.09.2018р.) прийнято рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення правочинів, які можуть вчинятися товариством у строк 
до 09.09.2019р.(включно), зазначених у пункті 1., які є правочинами, щодо 
яких є заінтересованість. Гранична сукупна вартість усіх правочинів 
6  000  000,00 (шість мільйонів) гривень. Вартість активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності - 2140,2 тис.грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності - 280,3476%. Загальна кількість голосуючих акцій  - 
1 014 590 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 1 014 590 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення - 1 014 590 шт., «проти» - 0 шт. 

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  Шамрай в.П.
11.09.2018

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КоРЧУватСЬКий»
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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 Приватне акцiонерне товариство 
«Система»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33153606

3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 
буд. 37/48, кв. 1

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 499-88-99
5. Електронна поштова адреса syste@me.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://33153606.smida.gov.ua/

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

Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Іденти-
фіка-

ційний 
код 

юри-
дичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
07.09.2018 припинено 

повноважен-
ня

Генеральний 
директор

Долгопятов 
Андрій 

Сергійович

- 0

Зміст інформації:
07.09.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Система» прийняли рiшення (Протокол №03-
2018 вiд 07.09.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного това-
риства «Система» (далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система». Для проведення процедури 
припинення обрано Голову та членiв Комiсiї з припинення (перетворення) 
Товариства, яким передано повноваження щодо управлiння всiма справа-
ми Товариства. Голова Комiсiї з припинення (перетворення) з моменту 
його призначення є керiвником ПрАТ «Система». У зв’язку з цим припине-
но повноваження Генерального директора Приватного акцiонерного това-
риства «Система» Долгопятова Андрія Сергійовича. Розмiр пакету акцiй, 
яким володiє особа складає 0%. У посадової особи емiтента вiдсутня не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Посадова особа перебувала на посадi Гене-
рального директора ПрАТ «Система» з 01.01.2018 року.
07.09.2018 обрано Голова комiсiї з 

припинення 
(перетворення)

Долгопятов 
Андрій 

Сергійович

- 0

Зміст інформації:

07.09.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства»Система» прийняли рiшення (Протокол №03-
2018 вiд 07.09.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного това-
риства «Система» (далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система». Для проведення процедури 
припинення обрано Голову та членiв Комiсiї з припинення (перетворення) 
Товариства, яким передано повноваження щодо управлiння всiма справа-
ми Товариства. Головою Комiсiї з припинення (перетворення) Приватного 
акцiонерного товариства «Система» обрано Долгопятова Андрія Сергійо-
вича - безстроково. Голова Комiсiї з припинення (перетворення) з моменту 
його призначення є керiвником ПрАТ «Система». Розмiр пакету акцiй, 
яким володiє особа складає 0%. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. У посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ «Система», 
виконавчий директор Акцiонерного товариства закритого типу «Українська 
незалежна ТВ корпорацiя».
07.09.2018 обрано Член комiсiї з 

припинення 
(перетворення)

Кудряшова 
Олена 

Аркадіївна

- 50

Зміст інформації:
07.09.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Система» прийняли рiшення (Протокол №03-
2018 вiд 07.09.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного това-
риства «Система» (далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система». Для проведення процедури 
припинення обрано Голову та членiв Комiсiї з припинення (перетворення) 
Товариства, яким передано повноваження щодо управлiння всiма справа-
ми Товариства. Членом Комiсiї з припинення (перетворення) Приватного 
акцiонерного товариства «Система» обрано Кудряшову Олену Аркадіїв-
ну - безстроково. Розмiр пакету акцiй, яким володiє особа складає 50% 
(128125,00 гривень). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. У 
посадової особи емiтента вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: Інформація щодо попередніх посад не надана.
07.09.2018 обрано Член комiсiї з 

припинення 
(перетворення)

Лукаш 
Олена 

Юріївна

- 0

Зміст інформації:
07.09.2018 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства»Система» прийняли рiшення (Протокол №03-
2018 вiд 07.09.2018 року) про припинення Приватного акцiонерного това-
риства «Система» (далi - Товариство) шляхом перетворення у Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Система». Для проведення процедури 
припинення обрано Голову та членiв Комiсiї з припинення (перетворення) 
Товариства, яким передано повноваження щодо управлiння всiма справа-
ми Товариства. Членом Комiсiї з припинення (перетворення) Приватного 
акцiонерного товариства «Система» обрано Лукаш Олену Юріївну - без-
строково. Розмiр пакету акцiй, яким володiє особа складає 0%. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. У посадової особи емiтента 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iншi по-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Інфор-
мація щодо попередніх посад не надана.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Голова комiсiї з припинення 
(перетворення)

долгопятов а.С.
(під-
пис)

(ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 10.09.2018
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СиСтема»
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ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «КоНотоПСЬКий ХлІБоКомБІНат»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Ге-

нерала тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

В ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОНОТОПСЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі – емітент) відбулися зміни в складі посадових 
осіб емітента, а саме:

- 11.09.2018 року припинено повноваження члена правління емітен-
та – Вощенко Тетяни Миколаївни на підставі її письмової заяви про звіль-
нення з посади за власним бажанням. Припинення повноважень посадо-
вої особи відбулося без прийняття рішення відповідним органом 
управління емітента. На зазначеній посаді посадова особа перебувала з 
22.03.2016 року. Посадова особа акціями емітента не володіє. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Замiсть 
особи, повноваження якої припинено, на посаду члена правління емітен-
та нiкого не обрано.

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

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

2. Голова правління  ____________  в.Ф. Повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  12.09.2018 року
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

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

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про кількість голосуючих ак-

цій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення
або зменшення

ІІ. Текст повідомлення.
10.09.2018 р. ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (далi по тексту - Банк)

вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв (ПАТ "НДУ") було отримано
Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Банку складений станом на
07.09.2018 р., з якого вбачається iнформацiя щодо збiльшення кiлькостi
голосуючих акцiй Банку та розмiру статутного капiталу пiсля державної
реєстрацiї вiдповiдних змiн до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ".

Дата державної реєстрацiї змiн до статуту Банку, пов`язаних iз збiль-
шенням статутного капiталу - 12.07.2018 р.

Рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом (у спосiб)
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за
рахунок додаткових внескiв, прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" 12.12.2017 р. (Протокол № 03/2017 вiд
12.12.2017 р.) на виконання приписiв Постанови Правлiння НБУ № 464
"Про приведення статутного капiталу банкiв у вiдповiднiсть до мiнiмально
встановленого розмiру".

На дату прийняття вищевказаного рiшення статутний капiтал Банку ста-
новив 200 000 000,00 грн. Пiсля збiльшення статутний капiтал Банку ста-
новить 226 500 000,00 грн. Таким чином, статутний капiтал Банку збiль-
шився на 26 500 000,00 грн., або на 13,25%.

Станом на 10 вересня 2018 р. кiлькiсть голосуючих акцiй Банку складає
22 650 000 000 шт., що становить 100% у загальнiй кiлькостi акцiй ПАТ "КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ".

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

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

2. Найменування посади: Виконуючий обов`язки Голови Правління
Щиголев В.В. 11.09.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

-Наглядовою радою Товариства 10.09.2018 р. прийняте рiшення (прото-
кол № 100918) про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати у межах та у
рамках, визначених Статутом Товариства та рiшенням позачергових за-
гальних зборiв. Дата складання перелiку осiб, яки мають право на отри-
мання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi (далi - Пе-
релiк), 25 вересня 2018 року.

-Позачерговими загальними зборами акцiонерного товариства
10.09.2018 р. прийняте рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками ро-
боти Товариства у 2017 роцi в сумi 400,00 грн. на 1 акцiю iз загальною
фонду дивiдендiв 101 824 000,00 грн.

-Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення поза-
чергових загальних зборiв вiд 10.09.2018р. - 101 824 000,00 грн., що ста-
новить 26,03% до чистого прибутку.

-Розмiр дивiдендiв з нерозподiленого прибутку за 2017 рiк, який припа-
дає на одну просту iменну акцiю, складає 400,00 грн. 

-Строк виплати дивiдендiв - починаючи з 28.09.2018 р. й по 10.03.2019 р.
-Порядок виплати дивiдендiв - виплата дивiдендiв здiйснюється однора-

зово всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi пропорцiйно всiм акцiонерам,
що мають право на отримання дивiдендiв станом на дату складання Пе-
релiку (тобто станом на 25.09.2018 р.), виключно грошовими коштами: ак-
цiонерам резидентам України - в нацiональної валютi України, акцiонерам
нерезидентам України - в iноземнiй валютi 1 групи Класифiкатора iнозем-
них валют i банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року ? 34 (у редакцiї пос-
танови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року ?
269) з урахуванням законодавства про уникнення подвiйного оподатку-
вання доходiв, отриманих з джерелом виплати в Українi. Виплата дивi-
дендiв в iноземнiй валютi здiйснюється шляхом купiвлi Товариством iно-
земної валюти на мiжбанковському валютному ринку України (МВРУ) в
еквiвалентi за курсом купiвлi цiєї iноземної валюти на МВРУ через упов-
новажений банк. Комiсiйна винагорода уповноваженого банку за купiвлю
iноземної валюти вишкодовується за рахунок витрат Товариства.

-Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам шляхом пере-
казу Товариством коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв, iнформацiя про
якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, а
в разi вiдсутностi iнформацiї про них в Перелiку, - на банкiвськi рахунки ак-
цiонерiв, зазначених в письмових зверненнях акцiонерiв на адресу Това-
риства, або поштовим переказом на адресу акцiонерiв (адреси реєстра-
цiї/ перебування/проживання/тощо), iнформацiя про якi/яку зазначена в
Перелiку.

-Виплата дивiдендiв Товариством акцiонеру здiйснюється за умови от-
римання вiд акцiонера (уповноваженої ним особи) звернення про обра-
ний спосiб отримання дивiдендiв та актуальнi реквiзити для отримання
таким акцiонером дивiдендiв. 

По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивiдендам у
будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, компенсацiйнi виплати, в
тому числi за пiдсумками iнфляцiйних процесiв, не проводяться.

Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих да-
них для виплати дивiдендiв покладається на акцiонера - власника прос-
тих iменних акцiй.

У разi повернення Товариству коштiв, переказаних Товариством пошто-
вим переказом на адресу акцiонерiв або на банкiвський рахунок, такi кош-
ти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему Ук-
раїни.

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

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

Перший заступник голови Правління  
Крячко В.О.
11.09.2018 р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ЗаКаРПаттяоБлеНеРГо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯО-
БЛЕНЕРГО» 

2. Код за ЄДРПОУ 00131529
3. Місцезнаходження 89412, село Онокiвцi, вулиця 

Головна, буд.57
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-95-95 (0312) 61-98-83
5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.energo.uz.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 

10.09.2018 року (протокол №10/09/2018 вiд 10.09.2018р.) обрано членом 
дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» з 10.09.2018р. Гумена Володимира 
Степановича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, 
на який обрано особу - до 22.05.2020 р. 

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
помiчник голови правлiння-генерального директора з координацiї та 

контролю енергозбутової роботи в РЕМ ВАТ «Тернопiльобленерго».
Гумен Володимир Степанович обраний членом дирекцiї замiсть Мар-

тинюка Артема Андрiйовича.
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 Петров вiктор володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.09.2018
(дата)
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ПовІдомлеННя
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства
Приватне акціонерне товариство «Виробничо-комерційна компанія 

«Укр паксервіс» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 01884248, місцезнахо-
дження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 21, повідомляє Вас про те, що 
28 вересня 2018 року о 14 год. 00 хв. відбудуться позачергові загальні 
збори акціонерів за адресою: 04176, м. Київ, вул. електриків, буд. 21, 
адміністративний корпус, 2-ий поверх, кім. №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здій-
снюватися реєстраційною комісією 28 вересня 2018 року з 13 год. 00 хв. до 
13 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у Загальних зборах – 24 вересня 2018 року (станом на 24 годину за 
три робочі дні до дня проведення Загальних зборів).

ПоРядоК деННий ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регла-

менту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на збо-
рах. 

4. Затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення) Товари-
ства. 

5. Затвердження Передавального акту Товариства.
Проекти рішень до питань включених до порядку денного
Проект рішення до питання № 1.
Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Журавльова Галина 

Анатоліївна, член комісії – Любар Тетяна Миколаївна. Встановити термін 
повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового скла-
ду Лічильної комісії.

Проект рішення до питання № 2.
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, 

а саме: бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення 
напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або інший спосіб) під час його ви-
готовлення для видачі акціонеру, а також посвідчується підписом голови 
реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для 
участі у загальних зборах.

Проект рішення до питання № 3.
Обрати Головою зборів – Куліка Андрія Костянтиновича, секретарем 

зборів – Лола Наталію Володимирівну.
Затвердити наступний регламент Зборів: 
- з питань порядку денного 1 - 3 рішення приймаються більшістю голо-

сів, але більш як 50%+1 голосів акціонерів, що приймають участь у збо-
рах;

- з питань порядку денного 4 - 5 рішення приймаються більш як 75+1% 
голосів акціонерів, що приймають участь у зборах.

Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один го-
лос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою 
бюлетенів для голосування.

Надати час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 
3 хвилин.

Проект рішення до питання № 4.
Затвердити Звіт Комісії з припинення (перетворення) Товариства:
Комісією з припинення (перетворення) Товариства здійснено ряд захо-

дів, а саме:
1. Здійснені передбачені законодавством дії щодо повідомлення про 

припинення АТ шляхом перетворення шляхом розкриття на фондовому 
ринку особливої інформації емітента та у відповідності до ст.82 ЗУ «Про 
акціонерні товариства», особливої інформації емітента про закінчення по-
вноважень посадових осіб Товариства та обрання складу Комісії з припи-
нення (перетворення) Товариства Відповідні повідомлення у визначені за-
конодавством строки розміщено на сайті загальнодоступної бази даних 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних 
паперів та оприлюднено в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Ві-
домості НКЦПФР» (№131 від 12.07.2018 р.) 

2. Всім кредиторам Товариства у період з 24.07.2018-27.07.2018 року 
надіслано персональні повідомлення про припинення (перетворення) То-
вариства та порядок і строк заявлення кредиторами вимог шляхом направ-
лення звичайних листів на електронні та поштові адреси, а також на офі-
ційному веб-сайті Міністерства юстиції України в розділі «Оприлюднення 
інформації» повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи 
за період з 24.07.2018 по 24.07.2018 в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У вста-
новлений законодавством строк Товариство не отримало від кредиторів 
вимог про припинення або дострокове виконання зобов’язань.

3. Здійснені передбачені законодавством дії щодо направлення до 
НКЦПФР документів для зупинення обігу акцій Товариства. Від НКЦПФР 

отримано відповідне розпорядження, яке було оприлюднено в офіційному 
друкованому виданні НКЦПФР.

4. Від імені засновників правонаступника Товариства скликано установ-
чі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна 
компанія «Укрпаксервіс», які відбудуться 28.09.2018 р. о 16 годині 00 хви-
лин за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 21, адміністративний 
корпус, 2-ий поверх, кім. №1.

5. Задля забезпечення повноти та достовірності складання переда-
вального акту проведено інвентаризацію активів та зобов’язань Товари-
ства.

6. Складено проект передавального акту, що передано для затверджен-
ня цим Зборам Товариства.

Проект рішення до питання № 5.
Затвердити передавальний акт Товариства (додається). 
Повідомлення про проведення загальних зборів, а також інша інформа-

ція, передбачена частиною 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства 
«Виробничо-комерційна компанія «Укрпаксервіс»: .

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 21, адміністративний кор-
пус, 2-ий поверх, кім. №1, за попередньою домовленістю. Відповідальна 
особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Москален-
ко Віра Олександрівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися 
з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. За додат-
ковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 467-69-11.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включе-
них до порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денно-
го загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, 
наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведен-
ня загальних зборів.

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність 
на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. 
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства 
може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах декільком сво-
їм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товари-
ства. 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.

Загальні збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 За-
кону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про 
проведення Загальних зборів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати 
їх проведення.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, на 03.09.2018:

- Загальна кількість акцій Прат «виробничо-комерційна компанія 
«Укрпаксервіс» – 434 шт.;
- Загальна кількість голосуючих акцій Прат «виробничо-

комерційна компанія 
«Укрпаксервіс» – 434 шт.

Наглядова рада Прат «виробничо-комерційна компанія 
«Укрпаксервіс»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «виРоБНиЧо-КомеРЦІйНа КомПаНІя «УКРПаКСеРвІС»
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Шановний  акціонере  
ПАТ  «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»!

ПАТ «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» повідомляє Вас про проведення
позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (49600, м. Дніпро, вул.
Панікахи, будинок 2, корпус 1, кімната 314,  код ЄДРПОУ 00374522), що
відбудуться о 15.00 годині 22 жовтня 2018 року  в актовому залі №1,
розташованому  за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Данила Галицького,
2А.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись у день проведення зборів за вказаною адресою з 14.45
годин до 15.00 годин. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства. Для акціонерів – юридичних осіб
та їх представників – виписка з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, чинна на дату проведення зборів, та
документи, що посвідчують правомочність представника.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, встановлюється станом на 24.00 годину 16 жовтня 2018
року.

Перелік питань порядку денного та проекти рішень щодо кожного
питання порядку денного:

Питання перше порядку денного
«Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів

акціонерів Товариства»
1.Кандидатури Голови та Секретаря позачергових загальних зборів

Товариства будуть пропонуватись, розглядатись та призначатись
акціонерами безпосередньо на позачергових загальних зборах акціонерів
Товариства зі складу присутніх акціонерів.

Питання друге порядку денного
«Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів

Товариства»
1. Призначити Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів

Товариства від 22 жовтня 2018 року у наступному складі: Голова Лічильної
комісії – Москаленко Марина Анатоліївна, Члени Лічильної комісії: Міняйло
Олена Валентинівна та Грамак Аліна Григорівна.

Питання третє порядку денного
«Про затвердження Звіту ліквідатора Товариства»
1.Затвердити Звіт ліквідатора Товариства.
Питання четверте порядку денного
«Про затвердження Ліквідаційного балансу Товариства»
1. Затвердити Ліквідаційний баланс Товариства.
Питання п’яте порядку денного
«Про уповноваження особи на вчинення певних дій щодо скасування

реєстрації випуску акцій Товариства та інших дій щодо процедури
припинення Товариства»

1. Уповноважити  ліквідатора Рогута Ігоря Борисовича вчинити всі
необхідні дії для скасування реєстрації випуску акцій Товариства
відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Уповноважити ліквідатора Рогута Ігоря Борисовича вчинити всі інші
необхідні дії, пов’язані з процедурою припинення акціонерного товариства,
які передбачені нормами чинного законодавства України, в тому числі
Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом
України, Господарським Кодексом України», в тому числі дії, пов’язані з
внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань запису про припинення Публічного
акціонерного товариства «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про

проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить
5 359 360 штук, кількість голосуючих акцій становить 5 359 360 штук.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних
зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», акціонери (та їх
представники) можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Панікахи, будинок 2, корпус 1, кімната 314, за
умови попереднього направлення письмової вимоги про ознайомлення
особі, відповідальній за ці дії особі – ліквідатору Рогуту Ігорю Борисовичу,
телефон для зв’язку: (056)-785-67-70. А в день проведення загальних зборів
акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» акціонери (та їх
представники) можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком
денним позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ», без подання письмової вимоги у місці їх проведення.

Відповідно до вимог ст. ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні
товариства» від дати надіслання цього повідомлення про проведення
загальних зборів акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного до дати проведення  загальних зборів акціонерів
Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонерів;

- до дати проведення загальних зборів акціонерів отримати письмову
відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів
акціонерів;

- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного
загальних зборів акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до їх
проведення, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства – не
пізніше ніж за 7 днів до їх проведення;

- отримати повідомлення про зміни до проекту порядку денного зборів,
яке повинно бути направлене/вручене Товариством не пізніше ніж за 10
днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції
до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу, а 

представникам акціонерів, також, довіреність на право участі у загальних
зборах, оформлену відповідно до наступних вимог:

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерів, видана фізичною 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 іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Надання довіреності на право участі та
голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на
цих загальних зборах самого акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника;

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 завданням
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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також іншу інформацію, передбачену ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства» -  https://sites.google.com/site/hlibsumy/. 

Ліквідатор  ПАТ «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

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

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

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення 

11.09.2018р. наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішен-
ня про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання
Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалізація го-
тової продукції виробництва ПрАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до за-

конодавства: 251766 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останнь-
ої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
15,41%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 4. Кількість го-
лосів, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рi-
шення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного пра-
вочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Дніпровагонмаш"
не визначенi. Адреса сторінки власного веб-сайту на якій має бути розмі-
щений публічним акціонерним товариством протокол засідання наглядової
ради або загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наво-
диться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю.Корнецький 
11.09.2018 року
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Шановний  акціонере  
ПАТ  «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»!

ПАТ «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» повідомляє Вас про проведення
позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (49600, м. Дніпро, вул.
Панікахи, будинок 2, корпус 1, кімната 314,  код ЄДРПОУ 00374522), що
відбудуться о 15.00 годині 22 жовтня 2018 року  в актовому залі №1,
розташованому  за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Данила Галицького,
2А.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись у день проведення зборів за вказаною адресою з 14.45
годин до 15.00 годин. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену
згідно з вимогами чинного законодавства. Для акціонерів – юридичних осіб
та їх представників – виписка з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, чинна на дату проведення зборів, та
документи, що посвідчують правомочність представника.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, встановлюється станом на 24.00 годину 16 жовтня 2018
року.

Перелік питань порядку денного та проекти рішень щодо кожного
питання порядку денного:

Питання перше порядку денного
«Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів

акціонерів Товариства»
1.Кандидатури Голови та Секретаря позачергових загальних зборів

Товариства будуть пропонуватись, розглядатись та призначатись
акціонерами безпосередньо на позачергових загальних зборах акціонерів
Товариства зі складу присутніх акціонерів.

Питання друге порядку денного
«Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів

Товариства»
1. Призначити Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів

Товариства від 22 жовтня 2018 року у наступному складі: Голова Лічильної
комісії – Москаленко Марина Анатоліївна, Члени Лічильної комісії: Міняйло
Олена Валентинівна та Грамак Аліна Григорівна.

Питання третє порядку денного
«Про затвердження Звіту ліквідатора Товариства»
1.Затвердити Звіт ліквідатора Товариства.
Питання четверте порядку денного
«Про затвердження Ліквідаційного балансу Товариства»
1. Затвердити Ліквідаційний баланс Товариства.
Питання п’яте порядку денного
«Про уповноваження особи на вчинення певних дій щодо скасування

реєстрації випуску акцій Товариства та інших дій щодо процедури
припинення Товариства»

1. Уповноважити  ліквідатора Рогута Ігоря Борисовича вчинити всі
необхідні дії для скасування реєстрації випуску акцій Товариства
відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Уповноважити ліквідатора Рогута Ігоря Борисовича вчинити всі інші
необхідні дії, пов’язані з процедурою припинення акціонерного товариства,
які передбачені нормами чинного законодавства України, в тому числі
Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом
України, Господарським Кодексом України», в тому числі дії, пов’язані з
внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань запису про припинення Публічного
акціонерного товариства «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про

проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить
5 359 360 штук, кількість голосуючих акцій становить 5 359 360 штук.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних
зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», акціонери (та їх
представники) можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за
адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Панікахи, будинок 2, корпус 1, кімната 314, за
умови попереднього направлення письмової вимоги про ознайомлення
особі, відповідальній за ці дії особі – ліквідатору Рогуту Ігорю Борисовичу,
телефон для зв’язку: (056)-785-67-70. А в день проведення загальних зборів
акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» акціонери (та їх
представники) можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком
денним позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ», без подання письмової вимоги у місці їх проведення.

Відповідно до вимог ст. ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні
товариства» від дати надіслання цього повідомлення про проведення
загальних зборів акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного до дати проведення  загальних зборів акціонерів
Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонерів;

- до дати проведення загальних зборів акціонерів отримати письмову
відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів
акціонерів;

- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного
загальних зборів акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до їх
проведення, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства – не
пізніше ніж за 7 днів до їх проведення;

- отримати повідомлення про зміни до проекту порядку денного зборів,
яке повинно бути направлене/вручене Товариством не пізніше ніж за 10
днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції
до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу, а 

представникам акціонерів, також, довіреність на право участі у загальних
зборах, оформлену відповідно до наступних вимог:

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерів, видана фізичною 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 іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами. Надання довіреності на право участі та
голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на
цих загальних зборах самого акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника;

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 завданням
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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами
рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а
також іншу інформацію, передбачену ст. 35 Закону України «Про
акціонерні товариства» -  https://sites.google.com/site/hlibsumy/. 

Ліквідатор  ПАТ «СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

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

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

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення 

11.09.2018р. наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішен-
ня про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання
Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалізація го-
тової продукції виробництва ПрАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до за-

конодавства: 251766 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останнь-
ої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
15,41%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 4. Кількість го-
лосів, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рi-
шення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного пра-
вочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Дніпровагонмаш"
не визначенi. Адреса сторінки власного веб-сайту на якій має бути розмі-
щений публічним акціонерним товариством протокол засідання наглядової
ради або загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наво-
диться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством.

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю.Корнецький 
11.09.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

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

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

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про кількість голосуючих ак-

цій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення
або зменшення

ІІ. Текст повідомлення.
10.09.2018 р. ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (далi по тексту - Банк)

вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв (ПАТ "НДУ") було отримано
Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Банку складений станом на
07.09.2018 р., з якого вбачається iнформацiя щодо збiльшення кiлькостi
голосуючих акцiй Банку та розмiру статутного капiталу пiсля державної
реєстрацiї вiдповiдних змiн до статуту ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ".

Дата державної реєстрацiї змiн до статуту Банку, пов`язаних iз збiль-
шенням статутного капiталу - 12.07.2018 р.

Рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом (у спосiб)
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за
рахунок додаткових внескiв, прийнято Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" 12.12.2017 р. (Протокол № 03/2017 вiд
12.12.2017 р.) на виконання приписiв Постанови Правлiння НБУ № 464
"Про приведення статутного капiталу банкiв у вiдповiднiсть до мiнiмально
встановленого розмiру".

На дату прийняття вищевказаного рiшення статутний капiтал Банку ста-
новив 200 000 000,00 грн. Пiсля збiльшення статутний капiтал Банку ста-
новить 226 500 000,00 грн. Таким чином, статутний капiтал Банку збiль-
шився на 26 500 000,00 грн., або на 13,25%.

Станом на 10 вересня 2018 р. кiлькiсть голосуючих акцiй Банку складає
22 650 000 000 шт., що становить 100% у загальнiй кiлькостi акцiй ПАТ "КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ".

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

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

2. Найменування посади: Виконуючий обов`язки Голови Правління
Щиголев В.В. 11.09.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

-Наглядовою радою Товариства 10.09.2018 р. прийняте рiшення (прото-
кол № 100918) про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати у межах та у
рамках, визначених Статутом Товариства та рiшенням позачергових за-
гальних зборiв. Дата складання перелiку осiб, яки мають право на отри-
мання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi (далi - Пе-
релiк), 25 вересня 2018 року.

-Позачерговими загальними зборами акцiонерного товариства
10.09.2018 р. прийняте рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками ро-
боти Товариства у 2017 роцi в сумi 400,00 грн. на 1 акцiю iз загальною
фонду дивiдендiв 101 824 000,00 грн.

-Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення поза-
чергових загальних зборiв вiд 10.09.2018р. - 101 824 000,00 грн., що ста-
новить 26,03% до чистого прибутку.

-Розмiр дивiдендiв з нерозподiленого прибутку за 2017 рiк, який припа-
дає на одну просту iменну акцiю, складає 400,00 грн. 

-Строк виплати дивiдендiв - починаючи з 28.09.2018 р. й по 10.03.2019 р.
-Порядок виплати дивiдендiв - виплата дивiдендiв здiйснюється однора-

зово всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi пропорцiйно всiм акцiонерам,
що мають право на отримання дивiдендiв станом на дату складання Пе-
релiку (тобто станом на 25.09.2018 р.), виключно грошовими коштами: ак-
цiонерам резидентам України - в нацiональної валютi України, акцiонерам
нерезидентам України - в iноземнiй валютi 1 групи Класифiкатора iнозем-
них валют i банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року ? 34 (у редакцiї пос-
танови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року ?
269) з урахуванням законодавства про уникнення подвiйного оподатку-
вання доходiв, отриманих з джерелом виплати в Українi. Виплата дивi-
дендiв в iноземнiй валютi здiйснюється шляхом купiвлi Товариством iно-
земної валюти на мiжбанковському валютному ринку України (МВРУ) в
еквiвалентi за курсом купiвлi цiєї iноземної валюти на МВРУ через упов-
новажений банк. Комiсiйна винагорода уповноваженого банку за купiвлю
iноземної валюти вишкодовується за рахунок витрат Товариства.

-Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам шляхом пере-
казу Товариством коштiв на банкiвськi рахунки акцiонерiв, iнформацiя про
якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, а
в разi вiдсутностi iнформацiї про них в Перелiку, - на банкiвськi рахунки ак-
цiонерiв, зазначених в письмових зверненнях акцiонерiв на адресу Това-
риства, або поштовим переказом на адресу акцiонерiв (адреси реєстра-
цiї/ перебування/проживання/тощо), iнформацiя про якi/яку зазначена в
Перелiку.

-Виплата дивiдендiв Товариством акцiонеру здiйснюється за умови от-
римання вiд акцiонера (уповноваженої ним особи) звернення про обра-
ний спосiб отримання дивiдендiв та актуальнi реквiзити для отримання
таким акцiонером дивiдендiв. 

По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивiдендам у
будь-якому випадку вiдсотки не нараховуються, компенсацiйнi виплати, в
тому числi за пiдсумками iнфляцiйних процесiв, не проводяться.

Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих да-
них для виплати дивiдендiв покладається на акцiонера - власника прос-
тих iменних акцiй.

У разi повернення Товариству коштiв, переказаних Товариством пошто-
вим переказом на адресу акцiонерiв або на банкiвський рахунок, такi кош-
ти виплачуються вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему Ук-
раїни.

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

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

Перший заступник голови Правління  
Крячко В.О.
11.09.2018 р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ФІНаНСова КомПаНІя «авеРС №1»

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «АВЕРС №1» повідомляє про спростування інформації про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів, яка була опублі-
кована в бюлетені Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 163 від 28 серпня 2018р. 

Спостережна Рада Пат «ФК «авеРС №1»

ПовІдомлеННя 

товаРиСтва З оБмежеНою 
вІдПовІдалЬНІСтю 

«ІПотеЧНа КомПаНІя 
 «БаЗовий аКтив»

про зміну відсоткової ставки доходу за облігаціями 
тов «ІПотеЧНа КомПаНІя «БаЗовий аКтив» 

серії аH на 23, 24 та 25 відсоткові періоди
(Ідентифікаційний код 25586047)

Відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «ІПОТЕЧ-
НА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» (Протокол №11/09 від 11 вересня 
2018 року) встановити ставку доходу за облігаціями ТОВ «ІПОТЕЧНА 
КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» серії АН, Свідоцтво про реєстрацію 
№ 118/2/2016, дата реєстрації 01.12.2016 року, на 23, 24 та 25 відсот-
кові періоди у розмірі:

№ періо-
ду, за 
який 

виплачу-
ється 
дохід 

(відсо-
ткового 
періоду)

Дата початку 
періоду, за 

який 
виплачуєть-

ся дохід

Дата 
закінчення 
періоду, за 

який 
виплачуєть-

ся дохід

Дата 
початку 
виплати 

відсотково-
го доходу

Дата 
закінчення 

виплати 
відсотково-
го доходу

Став-
ка, % 
річ-
них

23 23 жовтня 
2018р.

19 листопа-
да 2018р.

20 листопа-
да 2018р.

23 листопа-
да 2018р.

19

24 20 листопа-
да 2018р.

24 грудня 
2018р.

25 грудня 
2018р.

28 грудня 
2018р.

19

25 25 грудня 
2018р.

21 січня 
2019р.

22 січня 
2019р.

25 січня 
2019р.

19

в.о. директора  осатюк С.в.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СІ-еС-тІ ІНвеСт»

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

нерухомістю) емітента
 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРиватНе аКЦІоНеРНе това-
РиСтво «СІ-еС-тІ ІНвеСт».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 20280935.
3. Місцезнаходження - 02154 , м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 788-02-07, (056) 788-02-24.
5. Електронна поштова адреса - office@cst-invest.dp.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Виконавчим органом ПрАТ «СІ-ЕС-

ТІ ІНВЕСТ» 11.09.2018 року. Звільнення посадової особи виконано на під-
ставі наказу Генерального директора ПрАТ «СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ» № 8/К від 
11.09.2018 року. Посадова особа Лобашевська Олена Володимирівна, яка 
займала посаду Головний бухгалтер, звільнена 11 вересня 2018 року. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Зміни у персональному складі посадової особи 
обумовлені поданням Головним бухгалтером заяви про звільнення за 
власним бажанням (38 КЗпП України). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 5 років 4 місяців. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано.

Рішення про призначення прийнято Виконавчим органом ПрАТ «СІ-
ЕС-ТІ ІНВЕСТ» 11.09.2018 року. Призначення посадової особи виконано 
на підставі наказу Генерального директора ПрАТ «СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ» 
№ 9/К від 11.09.2018 року. Посадова особа Скороходова Ольга Михайлів-
на, призначена на посаду Головний бухгалтер за сумісництвом з 12 верес-
ня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: зі строком 
випробування 3 (три) місяців. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з 25.11.2009 року по 11.09.2018 року - бухгалтер в 
ПрАТ «Телесистеми України». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 штук акцій.

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

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

2. Генеральний директор        Білоіваненко олександр вікторович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  13.09.2018
  (дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво 
«БаНК алЬяНС» 

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових 

Стрiльцiв, буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70 Факс не використо-

вується
5. Електронна поштова адреса alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

bankalliance.ua

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «БАНК АЛЬЯНС» 11 вересня 2018 року (протокол 

№91) прийнято рiшення про припининення повноважень члена Правлiння, 
вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу Локощенко 
Катерини Володимирiвни з 12 вересня 2018 року (останнiй день повноважень).

Пiдставою такого рiшення та обґрунтуванням змiн у персональному складi 
посадових осiб є заява Локощенко К.В. про звiльнення її за згодою сторiн з 
12 вересня 2018 року. Посадову особу було призначено членом Правлiння 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 09 березня 2017 року. Наглядовою радою не прий-
малось рiшення щодо призначення нового члена Правлiння, вiдповiдального 
працiвника за проведення фiнансового монiторингу замiсть звiльненого.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. По-
садова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

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

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

Заступник Голови Правлiння Буркиця віктор Григорович

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 11

2. ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10

3. АТ БАНК АЛЬЯНС 11

4. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРПАКСЕРВІС» 7

5. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 10

6. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 8

7. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 6

8. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 6

9. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» 9

10. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 3

11. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 9

12. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 6

13. ПРАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ 4

14. ПРАТ СИСТЕМА 4

15. ПРАТ СИСТЕМА 5

16. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 9

17. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 3

18. ПАТ СУМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 8

19. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 5

20. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 9
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18175
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
12.09.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


