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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШЗАВОД».
Публічне акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний за-

вод» (надалі Товариство) місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, 
м. Красилів, вул. Центральна,16, повідомляє про скликання в порядку пе-
редбаченому ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться 
«13» грудня 2018 року о 10 годині за адресою: 31000, Хмельницька об-
ласть, м. Красилів, вул. Центральна, 16 (зал засідань). 

Порядок денний зборів (перелік питань що виносяться на голосування): 
1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних 
зборів. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загаль-
них зборів. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на цих та всіх наступних загальних зборах. 4. Про зміну типу 
Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство. 5. Про зміну найменування Товариства. 6. Про внесення змін 
до статуту Товариства, затвердження статуту Товариства в новій редакції. 
7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та 
затвердження їх у новій редакції, а саме: «Положення про Загальні збори», 
«Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», 
«Положення про Ревізійну комісію». 8. Про повноваження посадових осіб, 
обраних до органів Товариства. 9. Про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися: 

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведен-
ня зборів до дати проведення зборів); 

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (по-
рядок денний зборів передбачає голосування з питаня, визначеного ст. 68 
Закону України «Про акціонерні товариства»); 

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

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати про-
ведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезна-
ходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кабінеті головного бух-
галтера, а в день проведення зборів - у місці їх проведення. Ознайомлення 
з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит 
при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Посадова особа відпові-

дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. голови 
Правління Шаховал А.М. Довідки за телефоном: (03855) 4-41-86.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», 
акціонери Товариства до початку загальних зборів можуть надавати пись-
мові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів. 

Оскільки повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 
здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати 
їх проведення) в порядку встановленого частиною 5 статті 47 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», порядок денний загальних зборів затвер-
джено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликан-
ня позачергових загальних зборів. В зв'язку з цим акціонери не мають 
права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Зборів.

Реєстрація учасників зборів 13 грудня 2018 р. з 09-15 до 09-45 за адре-
сою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах: 07 грудня 2018 р. Для участі у зборах не-
обхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у 
зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіре-
ності. 

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною 
особою, посвідчується нотаріусом або особами, які вчиняють нотаріальні 
дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. 
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може 
містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання представ-
ник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм пред-
ставникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представ-
ника на зборах. У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося де-
кілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності 
декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється 
за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідом-
лення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складе-
ного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14.11.2018 року 
статутний капітал Товариства представлений лише простими іменними 
акціями загальна кількість яких складає 50 000 000 шт., в тому числі голо-
суючих акцій – 46 506 481 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
www:kmbz.com.ua.
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 
вчинення 
дії

Зміни (призначено, звіль-
нено, обрано або припи-

нено повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи

Розмір частки в статутному 
капіталі емітента  

(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради, 

секретар Наглядової ради 
АТ «Харкiвобленерго»

Манькiвська Анастасiя 
Геннадiївна 

- 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до листа Фонду державного майна України (надалi – ФДМУ) вiд 20.11.2018 № 10-17-23634 (отриманого товариством 21.11.2018 вх. № 2544 
е/п) акцiонера, який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi товариства, про замiну члена наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» 
вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 20.11.2018 № 1477 прийнято рiшення:
- замiнити Манькiвську Анастасiю Геннадiївну – представника акцiонера – Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової 
ради акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» на представника акцiонера – Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi на-
глядової ради акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» – Павлюк Наталiю Василiвну – головного спецiалiста вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв 
управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративни-
ми правами держави Фонду державного майна України.
- припинити повноваження вiдкликаного члена наглядової ради акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» Манькiвської Анастасiї Геннадiївни.
Манькiвська Анастасiя Геннадiївна – (член Наглядової ради, секретар Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго») часткою у статутному капiталi 
АТ «Харкiвобленерго» не володiє. Обрана до складу Наглядової ради 19.04.2017. На посадi секретаря Наглядової ради товариства перебувала з 
27.04.2017. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть секре-
таря Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» нiкого не обрано.
Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з повiдомленням акцiонером (ФДМУ), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi 
товариства, про замiну члена наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» вiдповiдно до листа ФДМУ вiд 20.11.2018 № 10-17-23634 (отриманого товариством 
21.11.2018 вх. № 2544 е/п). 
21.11.2018 Набуто повноважень Член Наглядової ради АТ 

«Харкiвобленерго»
Павлюк Наталія Василівна - 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до листа Фонду державного майна України (надалi – ФДМУ) вiд 20.11.2018 № 10-17-23634 (отриманого товариством 21.11.2018 вх. № 2544 
е/п) акцiонера, який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi товариства, про замiну члена наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» 
вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 20.11.2018 № 1477 прийнято рiшення:
- замiнити Манькiвську Анастасiю Геннадiївну – представника акцiонера – Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової 
ради акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» на представника акцiонера – Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi на-
глядової ради акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» – Павлюк Наталiю Василiвну – головного спецiалiста вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв 
управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративни-
ми правами держави Фонду державного майна України.
- припинити повноваження вiдкликаного члена наглядової ради акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» Манькiвської Анастасiї Геннадiївни.
Павлюк Наталiя Василiвна - представник акцiонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Часткою у статутному капiталi 
АТ «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який призначено – 3 роки з моменту набуття повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади: 
- з 2012 р. по 2015 р. - начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi;
- з 2015 р. по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з повiдомленням акцiонером (ФДМУ), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi 
товариства, про замiну члена наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» вiдповiдно до листа ФДМУ вiд 20.11.2018 № 10-17-23634 (отриманого товариством 
21.11.2018 вх. № 2544 е/п). 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством.

В.о. генерального директора В.В. Скопенко

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
Акціонерне товариство «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, 
телефон: (057) 740-15-12, 

факс: (057) 731-24-86. 
Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua 

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО 

ВОЛОКНА» 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 04691254
3. Місцезнаходження 
01033 Київ Паньківська,11
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442882127 0442883291
5. Електронна поштова адреса 
samoylenko.t@ugipro.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=

61&Itemid=69
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 

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 22.11.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 

рада;
Предмет правочину: Тимчасова безвідсоткова фінансова допомога;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 3100 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 14141 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 21,92207%;

Загальна кількість голосів п'ять , кількість голосів, що проголосували 
«за» п'ять, «проти» нуль. Наглядова рада прийняла рішення узгодити на-
дання поворотньої безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Кволиті Сер-
віс» строком на один рік.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: не має.

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

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

2.Генеральний директор  Кокошин О.В.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕР-

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Єдиним акціонером АТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 22.11.2018 (рі-

шення №8) прийняте рішення про дострокове припинення повноважень 
Заступника Голови Наглядової ради Банку Вєдяхіна Олександра Олексан-
дровича (паспорт 1801 541495, виданий 09.08.2001 Центральним РВВД 
м. Волгоград) на підставі його заяви. Посадова особа володіє часткою у 
статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та 

посадові злочини не має. У складі Наглядової ради Банку перебував 3 роки 
7 місяців, з них: на посаді члена Наглядової ради - 2 роки, на посаді За-
ступника Голови Наглядової ради - 1 рік та 7 місяців. 

Єдиним акціонером АТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 22.11.2018 
(рішення №8) прийняте рішення про обрання з 23.11.2018 членом На-
глядової ради Банку Ашуркова Олексія Анатолійовича (паспорт 4617 
526108, виданий ВУФМС Росiї по Московській області по Солнєчногор-
ському муніципальному району 28.03.2017), на строк до дати прове-
дення чергових річних загальних зборів акціонерів (прийняття рішення 
єдиним акціонером Банку). Посадова особа є представником єдиного 
акціонера Банку - ПАТ Сбєрбанк. Посадова особа протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності обіймала посади: Головний виконуючий 
директор, керівник Головної виконавчої дирекції ПАТ «БАНК УРАЛ-
СИБ»; Старший керуючий директор Керівництва Блоку «Ризики» 
ПАТ «Сбєрбанк». Посадова особа володіє часткою у статутному капі-
талі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові 
злочини не має.

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

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

2. Голова Правління  Князєва І.О.
22.11.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК»

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 ТОВАРИ-

СТВО «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СОФОТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21383123
3. Місцезнаходження: 18002 місто Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 213
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472 54-07-02, 54-01-02
5. Електронна поштова адреса: 21383123@afr.com.ua; 
pratsofot@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://vatsofot.jimdo.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
ПРАТ «СОФОТ» повiдомляє, що 21.11.2018 року отримано від 

ПАТ «НДУ» (Вх. № 12111 від 21.11.2018 року) перелік акціонерів, яким над-
силатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів 

акціонерного товариства станом на 14.11.2018 року Вих. № 167750зв від 
16.11.2018, на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв емі-
тенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, 
розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значен-
ню пакета акцiй, а саме внаслiдок набуття, розмiр частки власника фізич-
ної особи Єгорової Людмили Марківни став бiльшим порогового значення 
пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй до набуття становив 4,647915 %. Розмiр частки власника акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 6,485719 %. 
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) ста-
новив 4,029800 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до ста-
туного капіталу) становить 5,779921 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя 
яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та 
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними пра-
вами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) 
здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку 
пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

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

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

2. ДИРЕКТОР ПІКУС ОЛЕНА ЮРІЇВНА 22.11.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СОФОТ»
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Публічне акціонерне товариство «Укрхімпроект»
місцезнаходження: Україна, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13,

код ЄДРПОУ 00205618
Наглядова рада ПАТ «Укрхімпроект» (надалі – «Товариство») 

повідом ляє, що згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – 
«Збори») відбудуться о 10:00 год. 14 грудня 2018 року за адресою: 
м. Суми, вул. Іллінська,13, перший поверх, актовий зал. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10 груд-
ня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії 

та припинення їх повноважень.
Проект рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціоне-

рів Товариства в складі: Новоторов Олександр Леонідович - голова лі-
чильної комісії; Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії; 
Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії. 

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових 
загальних зборів акціонерів 

Товариства, призначених на 14.12.2018 р., з моменту завершення 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення: 
2.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2.2. Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції: 
2.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Приват-

не акціонерне товариство «Укрхімпроект».Скорочене найменування То-
вариства українською мовою: ПрАТ «Укрхімпроект».

2.2.2. Повне найменування Товариства російською мовою: Частное 
акционерное общество «Укрхімпроект».Скорочене найменування Това-
риства російською мовою: ЧАО «Укрхимпроект».

2.2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: 
«Ukrhimproekt» Private Joint - Stock Company.Скорочене найменування 
Товариства англійською мовою: «Ukrhimproekt» PrJSC.

3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Това-
риства.

Проект рішення: 
3.1. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного то-

вариства «Укрхімпроект». 
3.2.Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Микола-

йовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Ста-
туту Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Това-
риства.

4. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення 
про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення: 
4.1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори При-

ватного акціонерного товариства «Укрхімпроект». 
4.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Микола-

йовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію По-
ложення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укр-
хімпроект». від імені Товариства.

5.Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення 
про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: 
5.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду При-

ватного акціонерного товариства «Укрхімпроект». 
5.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Микола-

йовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію По-
ложення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Укр-
хімпроект» від імені Товариства.

6.Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення 
про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: 
6.1. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію При-

ватного акціонерного товариства «Укрхімпроект». 
6.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Микола-

йовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію По-
ложення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства 
«Укр хімпроект» від імені Товариства.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

Проект рішення:
7.1.Згідно з частиною 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні то-

вариства» схвалити вчинення Товариством значних правочинів протя-
гом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умо-
вах: гранична сукупна вартість значних правочинів - не більше 
50 (п’ятдесяти ) мільйонів гривень на дату вчинення правочину; харак-
тер правочинів - правочини, предметом яких є виконання проектно-
кошторисних робіт. 

7.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження 
щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно з 
умовами, затвердженими цим рішенням, а також про визначення 
(погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі 
їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов 
цього рішення. 

7.3.Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо 
підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за міс-
цем їх проведення 14 грудня 2018 р. з 09:15 до 09:45 год. Для участі у 
Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимо-
гами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування 
на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на 
свій розсуд.

Скликання Зборів здійснюється згідно з ч.5 ст.47 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а саме: «Якщо цього вимагають інтереси 
акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про 
скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідо-
млення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметь-
ся не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановле-
ному статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує 
порядок денний».

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Зборів, за адресою: 40009, м. Суми, 
вул. Іллінська,13, перший поверх, кабінет 104 у робочі дні з 8:00 до 
16:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми, є менеджер з персоналу Ткач Алла Володимирівна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень з питань, включених до порядку денно-
го: http://ukrhimproekt.com.ua. 

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРХІМПРОЕКТ»

1. Повне найменування емітента: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 01030, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 365 00 01; 044 365 00 04
5. Електронна поштова адреса cwbank@creditwest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.creditwest.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Спростування розкритої недостовірної та 

розкриття виправленої особливої інформації.

II. Текст повідомлення
1. 20.11.18 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД 

КРЕДИТ БАНК» (далі – Банк) розкрито інформацію щодо зміни типу акціо-
нерного товариства та помилково зазначено дату державної реєстрації 
статутних документів Банку 19.11.18. Натомість державну реєстрацію змін 
до статутних документів Банку проведено 16.11.18.

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  ______________  Тихонов І.Ю. 
22.11.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ОРДжОНIКIДЗЕВСЬКИЙ 
РУДОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30866547

3. Місцезнаходження 53300, м. Орджонiкiдзе, Г.Тикви,3
4. Міжміський код, телефон та факс (05667) 6-17-47 (05667) 4-2265
5. Електронна поштова адреса post@orrz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

orrz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi наказу № 19-11/18/1 вiд 19.11.2018р. голови правлiння ПрАТ 

«ОРРЗ» про звiльнення вiдбулися змiни складу посадових осiб Товари-
ства, а саме:

Звiльнено: головного бухгалтера - Нагорного Олександра Миколайови-
ча, паспорт АК 877203 виданий 29 березня 2000р. Орджонiкiдзевським МВ 
УМВС України в Днiпропетровської областi.Акцiями товариства не володiє 
. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пере-
бував на посадi головного бухгалтера ПрАТ «ОРРЗ» з 12.10.2015р. 
по19.11.2018р.

На пiдставi наказу № 19-11/18/2 вiд 19.11.2018р. голови правлiння 
ПрАТ «ОРРЗ» про переведення працiвника на посаду головного бухгалте-
ра ПрАТ «ОРРЗ» вiдбулися змiни складу посадових осiб Товариства, а 
саме:

Призначено: головним бухгалтером - Дорожко Олену Юрiївну, паспорт 
АН 745924 виданий 18 листопада 2008р. Орджонiкiдзевським МВ УМВС 
України в Днiпропетровської областi.Акцiями товариства не володiє . Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала 
на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ «ОРРЗ» з 21.08.2018р. 
по19.11.2018р.

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 Дубiна Сергiй Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

20.11.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(для опублікування)

І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ 
ЗАВОД «ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА» Код за ЄДРПОУ 
31597869 Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, вул. Котляревського, 38 
код тел/ф (0462)777-899 Електронна адреса office@vodka.cn.ua Адреса в 
Інтернет для розкриття 31597869.smida.gov.ua Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення 
21.11.2018 р. припинено повноваження голови Правлiння ПРАТ «ЧЛГЗ 

«ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА» Базалiнський Iгор Васильович згiдно рiшення 
Наглядової ради ПРАТ вiд 21.11.18 (протокол № 21/11вiд 21.11.18) та на-
казу голови Правлiння вiд 21.11.18 № 109-К за угодою сторiн. До 
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притя-
гався. Вiдсутня згода на розкриття паспорту. На посадi перебував 9,6 рокiв. 
Акцiями не володiє. 

На посаду голови Правлiння ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА» 
призначено Кирилюка Андрiя Михайловича, який приступить до виконання 
обов'язкiв 22.11.2018 р., згiдно рiшення Наглядової ради ПРАТ вiд 
21.11.2018 (протокол № 21/11 вiд 21.11.18) строком на 5 років в зв’язку з 
вакантнiстю посади. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та 
посадовi злочини не притягався. Вiдсутня згода на розкриття паспорту. 
Попереднi посади, якi обiймав 5 рокiв: заступник голови Правлiння з питань 
виробництва, технiчний керiвник, перший заступник голови Правлiння 
ПРАТ. Акцiями Товариства не володiє.

21.11.2018 р. припинено повноваження члена Правлiння Мазур Олек-
сандр Володимирович згiдно рiшення Наглядової ради ПРАТ (протокол 
№ 21/11-18 вiд 21.11.18) в зв’язку з переобранням складу правлiння. По-
садова особа за корисливi то посадовi злочини не притягалась. Вiдсутня 
згода на розкриття паспорту. На посадi перебував з 12.04.2013. Акцiями не 
володiє. 21.11.2018 р. припинено повноваження члена Правлiння Нехай 
Сергiй Миколайович згiдно рiшення Наглядової ради ПРАТ (протокол 
№ 21/11-18 вiд 21.11.18) в зв’язку з переобранням складу правлiння. До 
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не при-
тягався. Вiдсутня згода на розкриття паспорту. На посадi перебував з 
28.05.2009. Акцiями Товариства не володiє. 21.11.2018 р. припинено по-
вноваження члена Правлiння Кирилюк Андрiй Михайлович згiдно рiшення 

Наглядової ради (протокол № 21/11-18 вiд 21.11.18) в зв’язку з переобран-
ням складу правлiння. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та 
посадовi злочини не притягався. Вiдсутня згода на розкриття паспорту. На 
посадi перебував з 12.04.2013. Акцiями Товариства не володiє. 
21.11.2018 р. припинено повноваження члена Правлiння Прокопенко Ан-
тон Євгенович згiдно рiшення Наглядової ради (протокол № 21/11-18 вiд 
21.11.2018) в зв’язку з переобранням складу правлiння. До кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягався. Вiдсутня 
згода на розкриття паспорту. На посадi перебував з 25.02.2014. Акцiями не 
володiє. 

21.11.2018 р. призначено на посаду члена Правлiння Нехай Сергiй Ми-
колайович згiдно рiшення Наглядової ради (протокол № 21/11-18 вiд 
21.11.18) в зв’язку з вакантнiстю посади на 5 років. До кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягався. Вiдсутня 
згода на розкриття паспорту. Попереднi посади за 5 р.-начальник служби 
безпеки, член правлiння емiтента. Не обiймає посади на iнших 
пiдприємствах. Акцiями не володiє. 21.11.2018 р. призначено на посаду 
члена Правлiння Шульга Вiкторiя Володимирiвна згiдно рiшення Наглядо-
вої ради (протокол № 21/11-18 вiд 21.11.18) в зв’язку з вакантнiстю посади 
на 5 р. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини 
не притягалась. Вiдсутня згода на розкриття паспорту. Попереднi посади 
за 5 р: бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi ПРАТ, головний 
бухгалтер емiтента з 16.08.2018. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
Акцiями не володiє. 21.11.2018 р. призначено на посаду члена Правлiння 
Сацкий Володимир Iванович згiдно рiшення Наглядової ради (протокол 
№ 21/11-18 вiд 21.11.18) в зв’язку з вакантнiстю посади на 5 років. До 
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притя-
гався. Вiдсутня згода на розкриття паспорту. Попереднi посади за 5 р.: 
старший майстер розливно - мийної дiльницi емiтента. Не обiймає посади 
на iнших пiдприємствах. Акцiями Товариства не володiє. 21.11.2018 р. при-
значено на посаду члена Правлiння Радукан Анжелiка Федорiвна згiдно 
рiшення Наглядової ради (протокол № 21/11-18 вiд 21.11.18) в зв’язку з 
вакантнiстю посади на 5 років. До кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягалась. Вiдсутня згода на розкриття 
паспорту. Попереднi посади: юрисконсульт емiтента. Не обiймає посади на 
iнших пiдприємствах. Акцiями Товариства не володiє.

ІІІ. Підпис 
Підтверджую достовірність цієї інформації Голова правління 

I.В. Базалiнський 22.11.2018

Наступним ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА 
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі — ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІН-
НЯ»), ідентифікаційний код 33152471, адреса: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, буд.32/2, повідомляє НКЦПФР, що має намір придбати пакет акцій 
ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045, адреса: вул. Козаць-
ка, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022), який становить 78,289% статутного 
капіталу товариства.

Придбання планується здійснити шляхом участі у конкурсі з продажу 
пакета акцій з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, який 
оголошений ФДМУ в газеті «Відомості приватизації» №87 (1211) від 
29.10.2018р. 

Додатково повідомляємо, що ні ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», ні 
особи, які пов’язані з ним відносинами контролю, не мають у володінні 
(управлінні, користуванні) акцій ПАТ «Центренерго».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00904701

3. Місцезнаходження Україна, 08004, Київська обл., Макарів-
ський р-н, с. Калинiвка, вул. Київська, 107

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(050) 5931146 

5. Електронна поштова 
адреса

makarivrap@cc.com.ua

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

00904701.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищо-
го органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) ПРИВАТ-

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОС-
ТАЧ», якi вiдбулися 22 листопада 2018 року (Протокол № 2 вiд 22 листопа-
да 2018 року), було прийнято рiшення, щодо припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» 
шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».

Результати голосування: «За» - 269715 голосiв (100% голосiв загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi та є 
власниками голосуючих акцiй), «Проти» - 0 голосiв, «Утримався» - 
0 голосiв.

Причини прийняття рiшення про припиненя шляхом перетворення: 
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-
правової форми - акцiонерне товариство.

При перетвореннi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» всi його майновi i немайновi права, 
грошовi кошти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять до його 
правонаступника - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» вiдповiдно до передавального акту, 
що буде складений пiсля спливу строку заявлення вимог кредиторами То-
вариства. Статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» дорiвнюватиме розмiру статутного 

капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ», розмiр якого становить 74219.25 грн. (сiмдесят чотири 
тисячi двiстi дев'ятнадцять гривень двадцять п'ять копiйок) (у випадках, 
передбачених законодавством, розмiр статутного капiталу може зменшу-
ватися на загальну номiнальну вартiсть акцiй, що не пiдлягають обмiну).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРО-
ПОСТАЧ» здiйснює обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на частки у статутному капiталi 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРО-
ПОСТАЧ», що створюється внаслiдок перетворення. Акцiї ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» кон-
вертуються у частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», що створюється шляхом перетво-
рення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ», та розподiляється серед його учасникiв. Кожен з 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ» має право отримати частку у статутному капiталi Това-
риства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОС-
ТАЧ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ». 
Розподiл часток Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» вiдбувається iз збереженням 
спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному 
капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ», що перетворюється. Акцiї товариства, що перетворю-
ється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та 
розподiляються серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1, а саме: 1 акцiя 
номiнальною вартiстю 0,25 грн. дорiвнює вартостi частки в 0,25 грн., тобто 
рзмiр частки, яким буде володiти учасник в статутному капiталi Товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» 
дорiвнюватиме сумарнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якими володiв акцiонер 
в статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на дату складання перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах, на яких буде за-
тверджено передавальний акт. Не пiдлягають конвертацiї акцiї, власника-
ми яких є акцiонери, якi звернулися до акцiонерного товариства з вимогою 
про обов'язковий викуп належних їм акцiй.

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 Веремiєнко Олександр 
Володимирович

Голова комісії з 
припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

23.11.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05475216
3. Місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, буд. 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)413-95-07, (044)413-95-93
5. Електронна поштова адреса: radomskayat@trans-obolon.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://trans-obolon.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом злиття, при-

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

II. Текст повідомлення 
22 листопада 2018 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціо-

нерного товариства «Транс-Оболонь» було прийняте рішення про припинення 
Товариства шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства 
«Транс-Оболонь» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-
Оболонь», яке буде повним правонаступником всіх прав та обов’язків Приват-
ного акціонерного товариства «Транс-Оболонь».

Метою припинення Приватного акціонерного товариства «Транс-Оболонь» 
шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Транс-Оболонь» є мінімізація витрат Товариства, пов’язаних з обслуговуван-
ням такої органiзацiйно-правової форми, як акціонерне товариство. Зміна 
органiзацiйно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на по-
слуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності 

Товариства i сумарна вартість яких досягає значних розмірів.
За рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом 

перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю голосували «за» 
5021517 голосів, що складає 99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, «проти» - 
1267 голосів, що складає 0,03 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій «утримались» – 
0 голосів. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника ТОВ «Транс-
Оболонь» дорівнюватиме розміру статутного капіталу Товариства і становити-
ме 1 441 282,00 грн. Активи та зобов'язання Товариства передаються до 
правонаступника у повному обсязі згідно з передавальним актом. Порядок та 
умови обміну акцій Товариства на частки товариства - правонаступника: акції 
Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - право-
наступника та розподіляються серед його учасників. При перетворенні Товари-
ства всі акціонери ( їх правонаступники), акції яких не будуть викуплені, стають 
засновниками (учасниками) товариства - правонаступника. Розподіл часток 
створюваного ТОВ «Транс-Оболонь» відбувається із збереженням співвідно-
шення номінальної вартості акцій, що було між акціонерами у статутному капі-
талі Товариства. Розмір частки учасника в ТОВ «Транс-Оболонь» дорівнює 
розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капі-
талі Товариства до перетворення. Розмір частки учасника (у відсотках) в ста-
тутному капіталі створюваного ТОВ «Транс-Оболонь» дорівнює розміру його 
частки у відсотках в статутному капіталі Товариства до перетворення.

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

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

Директор  Сависько С.В.
22.11.2018 р.
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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 "ЮЖНИЙ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00413417

3. Місцезнаходження емітента 68262 Одеська обл., Саратський 
район, село Розiвка вул.РАДЯН-
СЬКА, будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0484821328, 0484844239

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

chernysheva_nastya@ukr.net

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

yuzni.informs.net.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової Ради Тарасова Вiктора Iвановича 

(Паспорт: серiя КЕ №585815 видан Саратським РВ УМВС України в 
Одеськiй областi вiд 18 березня 1997р.) припинено 22.11.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 22.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00776% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту.

Повноваження Члена Наглядової Ради Каланжової Олени Вiталiївни 
(Паспорт: серiя КК №103267видан Саратським РВ УМВС України в Одеськiй 
областi вiд 26 листопада 1998 р.) припинено 22.11.2018 р.(дата вчинення 
дiї 22.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,032728%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017р. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту.

Повноваження Члена Наглядової Ради Шевченко Антонiни Казимирiвни 
(Паспорт: серiя КЕ 318911 виданСаратським РВ УМВС України в Одеськiй 
областi вiд 25 липня 1996 р.) припинено 22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 
22.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.20608% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017р. Рiшення прий-
нято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту. 

Повноваження Члена Наглядової Ради Голинського Юрiя Миколайови-
ча (Паспорт: серiя ЕР № 000051 виданий Центральним РВ ММУ УМВС 
України в Миколаївськiй областi вiд 01 листопада 2002 року.) припинено 
22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 22.11.2018р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Ннiкого не призначено (обрано) 
на посаду замiсть звiльненої особи. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту. 

Повноваження Члена Наглядової Ради Макевич Генадiя Дмитровича 
(Паспорт: серiя КМ №638987 виданий Саратським РВ ГУМВС України в 
Одеськiй областi вiд 05 сiчня 2010 року.) припинено 22.11.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 22.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00775% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Нiкого не призначено (обрано) 
на посаду замiсть звiльненої особи. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту.

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Отян Лариси Григорiвни (Пас-
порт: серiя КМ №911022 виданСаратським ГУ ДМС України в Одеськiй 
областi вiд 25 липня 2014 року.) припинено 22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 
22.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00241% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.04.2014р. Рiшення прий-
нято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Cтановського Олександра Бори-

совича (Паспорт: серiя КК №212838 виданСаратським РВ УМВС України в 
Одеськiй областi вiд 27 сiчня 1999 року.) припинено 22.11.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 22.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.04708% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.04.2014р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Фукарьової Варвари Iванiвни 
(паспорт серiї КК №086222 видан Саратським РВ УМВС України в Одеськiй 
обл. вiд29.09.1998р.) припинено 22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 
22.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.22593% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.04.2014р. Рiшення прий-
нято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту.

Голову Наглядової Ради Тарасова Вiктора Iвановича (Паспорт: серiя КЕ 
№585815 видан Саратським РВ УМВС України в Одеськiй областi вiд 
18 березня 1997р.) обрано 22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 22.11.2018р.) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00776% 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 - 
комiрник, iнженер ТБ та ОП, Голова Наглядової Ради. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї 
Статуту. 

Члена Наглядової Ради Каланжову Олену Вiталiївну (Паспорт: серiя КК 
№103267виданСаратським РВ УМВС України в Одеськiй областi вiд 26 лис-
топада 1998 р.) обрано 22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 22.11.2018р.) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03272% 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 - бух-
галтер, заступник головного бухгалтера,Член Наглядової Ради. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. 
Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової 
редакцiї Статуту. 

Члена Наглядової Ради Голинського Юрiя Миколайовича (Паспорт: 
серiя ЕР № 000051 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в 
Миколаївськiй областi вiд 01 листопада 2002 року) обрано 22.11.2018 р.
(дата вчинення дiї 22.11.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
начальник виробництва,Член Наглядової Ради. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником 
акцiонера - Каланжової Олени Вiталiївни. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту. 

Голову Ревiзiйної комiсiї Каланжова Юрiя Володимировича (Паспорт: 
серiяОК №033833 видан Саратським РС ГУДМС України в Одеськiй областi 
вiд 31 сiчня 2017 року) обрано 22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 22.11.2018) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01459% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бри-
гадир виноградної бригади, начальник багаторiчних насаджень. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту.

Члена Ревiзiйної комiсiї Cтановського Олександра Борисовича (Пас-
порт: серiя КК №212838 виданСаратським РВ УМВС України в Одеськiй 
областi вiд 27 сiчня 1999 року.) обрано 22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 
22.11.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04708% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - охоронник,Член Ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту.

Члена Ревiзiйної комiсiї Фукарьову Варвару Iванiвну (паспорт серiї КК 
№086222 видан Саратським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
вiд29.09.1998р.) обрано 22.11.2018 р.(дата вчинення дiї 22.11.2018) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.22593% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
5  рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер,Член 
Ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Об-
грунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової 
редакцiї Статуту.

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

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

Директор_________________ РОМАНОВ ОЛЕКСIЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
23.11.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮжНИЙ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, Дніпропетровська обл., 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 прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

21.11.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме:
договору застави товарiв в оборотi № 018-2018-1-Т вiд 21.11.2018р., що ук-
ладатиметься iз заставодавцем - ТОВ "АНАСТАСIЯ" (ЄДРПОУ - 30863724),
вiдповiдно до якого у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кре-
дитним договором № 018-2018 вiд 21.11.2018р., що укладатиметься мiж
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВ "АНАСТАСIЯ" (ЄДРПОУ -

30863724) у заставу Банку передається належне заставодавцю майно - то-
вари в оборотi, а саме: зерно пшеницi 2 класу в кiлькостi 11 000 тон, зас-
тавною вартiстю 57 291 630,00 грн. (п'ятдесят сiм мiльйонiв двiстi дев'янос-
то одна тисяча шiстсот тридцять гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 57 291 630,00 грн. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 11,29%.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5, кiль-
кiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових кри-
терiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до
значного

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

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

2. Найменування посади: 

Виконуючий обов`язки 
Голови Правління Щиголев В.В.

22.11.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
"ТРАНСПОРТЕР";

ідентифікаційний код 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон
та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transpor-
ter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: http://kbtranspor-
ter.academy.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспор-

тер" (далi - Товариство) повідомляє, що вiдповiдно до Протоколу засi-
дання Наглядової ради Товариства вiд 22.11.2018р. прийнято рiшення:
1. Припинити 22.11.2018р. повноваження директора Товариства, покла-
дені на Коваленка Владислава Олеговича на підставі його заяви про
звільнення з посади директора за власним бажанням. Перебував на по-
садi 1 рік 5 місяців (з 19.06.2017р.). 2. Обрати з 23.11.2018р. безстроко-
во директором Товариства за сумiсництвом Кубікова Євгена Вікторови-
ча на пiдставi його заяви. Протягом останнiх п'яти рокiв жодних посад
не обіймав. 

Вищезазначені особи акцiями (часткою у статутному капіталі) Това-
риства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Відсутня згода фізичних осіб на розкриття паспор-
тних даних.

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

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

Директор  
ПрАТ "КБ "Транспортер" Є.В. Кубіков

23.11.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТКРЕДИТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ТОВАРИ-

СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТКРЕДИТ». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 36494420. 3. Місцезнаходження: 49027, м. Днiпро, пр. Дмитра 
Яворницького, 22. 4. Міжміський код, телефон та факс: 056 373-83-24, 
056 373-83-93. 5. Електронна поштова адреса: invest-credit@datastealth.
net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://invest-credit.datastealth.net/. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

II. Текст повідомлення. Слинька Сергiя Олександровича, iпн 
2167800412 паспорт АЕ 292530 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС Украї-
ни в Днiпропетровськiй обл. 25.11.1996 року. дата народження 05.09.1959 р. 
звiльнено з посади Директора за власним бажанням згiдно Протоколу За-
гальних зборiв учасникiв №30/10/18 ТОВ «IНВЕСТКРЕДИТ» вiд 31.10.2018 
року. Слинько С.О. перебував на посадi Директора ТОВ «IНВЕСТКРЕДИТ» 
з 09.04.2015 року по 31.10.2018 року. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня.

Коробову Ларису Василiвну, iпн 2165826381 паспорт АЕ 604803 вида-
ний Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 10.06.1997 
року. дата народження 19.04.1959 р. обрано на посаду Директора згiдно 
Протоколу Загальних зборiв учасникiв №30/10/18 ТОВ «IНВЕСТКРЕДИТ» 
вiд 31.10.2018 року. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня.

Строк дiї повноважень Директора - до переобрання Загальними збора-
ми Учасникiв ТОВ «IНВЕСТКРЕДИТ». За останнi п'ять рокiв займала 
наступнi посади: з 15.09.2014 заступник директора вiддiлення ПАТ Банк 
«Контракт»; з 09.03.2016 заступник начальника вiддiлення ПАТ «Полтава-
Банк»;з 11.12.2016 заступник начальника вiддiлення ПАТ «Комерцiйний 
Iндустрiальний Банк»; з 26.10.2017 ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни» - завiдувач сектору мiкро-, макро- та середнього бiзнесу.

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

Найменування посади: Директор Коробова Лариса Василівна. 
22.11.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Хра нов-

ського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 
5. Електронна поштова адреса: vcp@hoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://hoe.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ 

Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ.Текст повідомлення

Наказом Фонду державного майна України вiд 20.11.2018 р. № 1476 
«Про замiну члена наглядової ради акцiонерного товариства «Хмель-
ницькобленерго»» (повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - 
представника акцiонера отримано Товариством 21.11.2018 р. за 
вхiдним номером 2018-05-13-3894) на підставі п.1 частини 3 статті 47 
Закону України «Про ринок електричної енергії», вiдповiдно до части-
ни 7 статті 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.п. 17.7.2, 17.7.3 Статуту Товариства прийнято наступні рішення:

1. Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Гриненко Ріти Леонідівни - представника акцiонера Держава Україна, 
який володiє часткою в статутному капiталi АТ «Хмельницькобленер-
го» у розмiрi 70,01 вiдсоткiв.

Гриненко Р.Л. було обрано до складу Наглядової ради Загальними 
зборами Товариства 26.04.2017 р. (протокол № 26) як представника 
акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

2. Набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства Єсипен-
ко Людмилою Миколаївною - представником акцiонера Держава Укра-

їна, який володiє часткою в статутному капiталi АТ «Хмельницькобле-
нерго» у розмiрi 70,01 вiдсоткiв, внаслідок замiни вiдкликаного члена 
Наглядової ради Гриненко Р.Л.

Єсипенко Л.М. часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 2014-2016 р.р. - 
головний спеціаліст Управлiння корпоративних прав держави і 
Управлiння забезпечення діяльності господарських товариств та 
відновлення платоспроможності Департаменту управлiння корпо-
ративними правами держави Фонду державного майна України; 
2016-2018 р.р.- заступник начальника відділу забезпечення діяль-
ності органів управління господарських товариств Управлiння кор-
поративних прав держави Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду дер-
жавного майна України; з 01.10.2018 р. - по теперiшнiй час - за-
ступник начальника Управлiння корпоративних прав держави - на-
чальник відділу забезпечення діяльності органів управління 
господарських товариств Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду дер-
жавного майна України.

Єсипенко Л.М. набуває повноважень члена Наглядової ради з мо-
менту отримання Товариством вiдповiдного письмового повiдомлення 
вiд акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна Украї-
ни, а саме з 21.11.2018 р., строком на 3 роки від дати обрання складу 
Наглядової ради Загальними зборами Товариства - 26.04.2017 р.

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

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

В.о. Генерального директора  О.І.Козачук 
21.11.2018 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, Дніпропетровська обл., 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 прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

21.11.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме:
договору застави товарiв в оборотi № 018-2018-1-Т вiд 21.11.2018р., що ук-
ладатиметься iз заставодавцем - ТОВ "АНАСТАСIЯ" (ЄДРПОУ - 30863724),
вiдповiдно до якого у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кре-
дитним договором № 018-2018 вiд 21.11.2018р., що укладатиметься мiж
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВ "АНАСТАСIЯ" (ЄДРПОУ -

30863724) у заставу Банку передається належне заставодавцю майно - то-
вари в оборотi, а саме: зерно пшеницi 2 класу в кiлькостi 11 000 тон, зас-
тавною вартiстю 57 291 630,00 грн. (п'ятдесят сiм мiльйонiв двiстi дев'янос-
то одна тисяча шiстсот тридцять гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 57 291 630,00 грн. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 11,29%.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5, кiль-
кiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових кри-
терiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до
значного

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

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

2. Найменування посади: 

Виконуючий обов`язки 
Голови Правління Щиголев В.В.

22.11.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
"ТРАНСПОРТЕР";

ідентифікаційний код 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон
та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transpor-
ter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: http://kbtranspor-
ter.academy.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспор-

тер" (далi - Товариство) повідомляє, що вiдповiдно до Протоколу засi-
дання Наглядової ради Товариства вiд 22.11.2018р. прийнято рiшення:
1. Припинити 22.11.2018р. повноваження директора Товариства, покла-
дені на Коваленка Владислава Олеговича на підставі його заяви про
звільнення з посади директора за власним бажанням. Перебував на по-
садi 1 рік 5 місяців (з 19.06.2017р.). 2. Обрати з 23.11.2018р. безстроко-
во директором Товариства за сумiсництвом Кубікова Євгена Вікторови-
ча на пiдставi його заяви. Протягом останнiх п'яти рокiв жодних посад
не обіймав. 

Вищезазначені особи акцiями (часткою у статутному капіталі) Това-
риства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Відсутня згода фізичних осіб на розкриття паспор-
тних даних.

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

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

Директор  
ПрАТ "КБ "Транспортер" Є.В. Кубіков

23.11.2018

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

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

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ХЕРСОН-
СЬКА ТЕПЛОЕЛЕК-
ТРОЦЕНТРАЛЬ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00131771
3. Місцезнаходження 73036, Херсон, Бериславське 

шосе,1
4. Міжміський код, телефон та факс 0552-36-61-30 0552-35-24-42
5. Електронна поштова адреса data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

tec.ks.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнятою Наглядовою радою 

АТ «Херсонська ТЕЦ», яка прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб 
20.11.2018 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 
Протоколу №12/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська ТЕЦ» .

Посадова особа Колганов Олександр Гарiйович(не надано згоду на роз-

криття паспортних даних), яка займала посаду Корпоративного секретаря, 
припинила повноваження. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Припинено повноваження у зв'язку 
з обранням нового корпоративного секретаря. Особа на данiй посадi пере-
бувала з 18.01.2017 року.(20 мiсяцiв). Протокол отримано та зареестрова-
но на пiдприємствi АТ «Херсонська ТЕЦ» 21.11.2018 року згiдно журналу 
вхiдної кориспонденцiї.

Змiни вiдбулися згiдно засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська 
ТЕЦ», яка прийняла рiшення про змiну складу посадових осiб на пiдставi 
Протоколу №12/2018. За пiдсумками голосування по питанню порядку ден-
ного вiд 20.11.2018 про обрання корпоративним секретарем товариства 
Ковалевську Тетяну Богданiвну. Посадова особа- Ковалевська Тетяна 
Богданiвна (не надано згоду на розкриття паспортних даних). Непогашеної 
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями То-
вариства не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Протокол отримано та зареестровано на пiдприємствi АТ «Херсонська 
ТЕЦ» 21.11.2018 року згiдно журналу вхiдної кориспонденцiї.

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 Судак Вiктор Iванович
Тимчасово виконуючий 
обов'язки генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
20.11.2018

(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"МАКАРIВСЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00904701

3. Місцезнаходження Україна, 08004, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Калинiвка, вул 
Київська, 107

4. Міжміський код, телефон та факс (050) 5931146 
5. Електронна поштова адреса makarivrap@cc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

00904701.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) ПРИВАТНО-

ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», якi 
вiдбулися 22 листопада 2018 року (Протокол № 2 вiд 22 листопада 2018 року), 

у зв'язку з прийняттям рiшення про перетворення Товариства та необхiднiстю 
призначення комiсiї з припинення, призначено ( до завершення процедури пе-
ретворення) Комiсiю з припинення у складi:

- призначений 22 листопада 2018 року Голова комiсiї з припинення 
Веремiєнко Олександр Володимирович (паспорт СМ №725195, виданий 
Макарiвським РВ ГУ МВС України в Київський областi, 11.08.2005 року); не 
володiє пакетом акцiй у статутному капiталi емiтента; iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор Товариства; посадову особу 
призначено на невизначений термiн - до завершення процедури перетворен-
ня; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочине не має.

- - призначений 22 листопада 2018 року Член комiсiї з припинення Карасе-
вич Вiктор Миколайович (паспорт СК №886090, виданий Iрпiнським МВ ГУ 
МВС України в Київськiй областi, 28.07.1998 року); володiє пакетом акцiй в 
розмiрi 8.892234% статутного капiталу емiтента; iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ревiзор, директор ; посадову особу при-
значено на невизначений термiн - до завершення процедури перетворення; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

2. Найменування посади Веремiєнко Олександр 
Володимирович

Голова комісії з 
припинення

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
23.11.2018

(дата)
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Рада приняла 1-й документ из «бюджетного 
пакета» – правки в Бюджетный кодекс

Верховная Рада в четверг приняла законопроект 
№9084 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Украины», который вместе с правками в Налоговый ко-
декс входит в так называемый «бюджетный пакет».

Документ поддержали 243 депутата при необходимом 
минимуме в 226 голосов.

По словам главы подкомитета по вопросам бюджет-
ной политики и совершенствования положений Бюджет-
ного кодекса Константина Ищейкина, представлявшего 
документ, он предполагает расширение возможностей 
для осуществления местных внешних заимствований, 
устанавливая соответствующие полномочия отдельно 
для городских и областных бюджетов.

Закон также урегулирует вопрос целевого использования 
рентной платы на специальное использование лесовых ре-
сурсов на охрану и защиту лесов, а также дает полномочия 
Счетной палате осуществлять аудиты местных бюджетов в 
части выполнения ими делегированных полномочий.

В ходе обсуждения документа возник спор вокруг фи-
нансирования предприятий, находящихся в ведении На-
циональной академии наук Украины: Бюджетный комитет 
и фракции коалиции предлагали отчислять часть прибыли 
таких предприятий в госбюджет на общих основаниях, тог-
да как оппозиционные фракции Радикальной партии и 
«Батькивщины», а также группа «Видродження» настаи-
вали на том, чтобы оставить эту прибыль этим предприя-
тиям. В результате парламент согласился до 2023 года 
оставлять эти средства государственным унитарным пред-
приятиям в ведении НАНУ, чтобы они направляли их ис-
ключительно на научную деятельность, инновации и рас-
ширение собственной материально-технической базы.

Рада внесла правки в Налоговый кодекс 
для обеспечения доходов госбюджета-2019

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 
законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс о 
повышении ряда акцизов и сборов для увеличения до-
ходов госбюджета-2019, оцениваемого Минфином в 
5,9 млрд грн.

Законопроект с рядом депутатских поправок поддер-
жали 236 народных депутатов при необходимом мини-
муме в 226 голосов.

Как отметил Минфин в пресс-релизе после принятия 
закона, документ снижает необлагаемую стоимость 
международных посылок с 1 июля 2019 года с EUR150 
до EUR100, при этом норма о «трех посылках» отмене-
на, поскольку почтовые операторы оказались не готовы 
к администрированию такого ограничения.

«Очень сложная ситуация с почтовыми посылками. У не-
которых операторов почтовые посылки проходят по элек-
тронному реестру и их можно идентифицировать, а другие 
их проводят в мешках, чем пользуются интернет-магазины», - 
констатировала Н.Южанина. По ее данным, в общем числе 
посылок только 1,4% - это посылки дороже EUR150.

Минфин указывает, что законом увеличены ставки 
экологического налога с 1 января 2019 год. В частности, 
ставка налога за выбросы двуокиси углерода возрастет 
с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну с целью стимулирования 
предприятий к уменьшению загрязнения окружающей 
среды, а также приближения к ставкам за выбросы пар-
никовых газов в странах ЕС.

Документ также предусматривает индексацию ставок 
акцизного налога с табачных изделий на 9% с 1 июля 
2019. Он также увеличивает ставки рентной платы за 
пользование недрами для добычи нефти и конденсата 
на 2 процентных пунк та (п.п.): с 29%/14% до 31%/16% (в 
зависимости от глубины залегания) и железной руды на 
0,8 п.п. – с 8% до 8,8%.

Помимо того закон совершенствует электронную си-
стему контроля над оборотом топлива с 1 июля 2019 
года, что позволит увеличить поступления акцизного на-
лога на топливо, отметил Минфин.

Депутаты в ходе голосования также поддержали по-
правку в законопроект, которая продлевает льготные 
ставки налога на добавленную стоимость для электро-
мобилей до 2022 года. «Депутаты всех фракций подали 
поправки об электромобилях», – подчеркнула глава пар-
ламентского налогового комитета Нина Южанина.

Спикер Рады А.Парубий несколько раз ставил законо-
проект на голосование, однако только после перерыва и 
консультаций с главами фракций документ набрал не-
обходимое количество голосов, что позволило в 5 утра 
приступить к рассмотрению проекта госбюджета-2019.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, Дніпропетровська обл., 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 прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

21.11.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме:
договору застави товарiв в оборотi № 018-2018-1-Т вiд 21.11.2018р., що ук-
ладатиметься iз заставодавцем - ТОВ "АНАСТАСIЯ" (ЄДРПОУ - 30863724),
вiдповiдно до якого у якостi забезпечення виконання зобов'язань за кре-
дитним договором № 018-2018 вiд 21.11.2018р., що укладатиметься мiж
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВ "АНАСТАСIЯ" (ЄДРПОУ -

30863724) у заставу Банку передається належне заставодавцю майно - то-
вари в оборотi, а саме: зерно пшеницi 2 класу в кiлькостi 11 000 тон, зас-
тавною вартiстю 57 291 630,00 грн. (п'ятдесят сiм мiльйонiв двiстi дев'янос-
то одна тисяча шiстсот тридцять гривень 00 копiйок).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначе-
на вiдповiдно до законодавства, становить: 57 291 630,00 грн. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 11,29%.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5, кiль-
кiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових кри-
терiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до
значного

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

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

2. Найменування посади: 

Виконуючий обов`язки 
Голови Правління Щиголев В.В.

22.11.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
"ТРАНСПОРТЕР";

ідентифікаційний код 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, телефон
та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transpor-
ter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: http://kbtranspor-
ter.academy.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспор-

тер" (далi - Товариство) повідомляє, що вiдповiдно до Протоколу засi-
дання Наглядової ради Товариства вiд 22.11.2018р. прийнято рiшення:
1. Припинити 22.11.2018р. повноваження директора Товариства, покла-
дені на Коваленка Владислава Олеговича на підставі його заяви про
звільнення з посади директора за власним бажанням. Перебував на по-
садi 1 рік 5 місяців (з 19.06.2017р.). 2. Обрати з 23.11.2018р. безстроко-
во директором Товариства за сумiсництвом Кубікова Євгена Вікторови-
ча на пiдставi його заяви. Протягом останнiх п'яти рокiв жодних посад
не обіймав. 

Вищезазначені особи акцiями (часткою у статутному капіталі) Това-
риства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Відсутня згода фізичних осіб на розкриття паспор-
тних даних.

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

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

Директор  
ПрАТ "КБ "Транспортер" Є.В. Кубіков

23.11.2018

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 4
2. АТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 5
3. ПРАТ ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» 6
4. ТОВ ІНВЕСТКРЕДИТ 9
5. ПРАТ КБ «ТРАНСПОРТЕР» 9
6. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 10
7. ПАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 1
8. ПРАТ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 7
9. ПРАТ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 10
10. ПРАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ» 3
11. ПРАТ ОРРЗ 6
12. АТ СБЕРБАНК 3
13. ПРАТ СОФОТ 3
14. ПРАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 7
15. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВОЛОКНА 2
16. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 4
17. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 5
18. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 2
19. АТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 10
20. АТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 9
21. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» 6
22. ПРАТ ЮЖНИЙ 8
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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 № 18226
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
23.11.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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 


