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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.05.2018  м. Київ  № 357

Про внесення змін до По-
рядку визнання емісії цін-
них паперів недобросовіс-
ною та недійсною

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26 червня 2018 року за № 743/32195

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та Закону України від 
16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ве-
дення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 
паперів», з метою удосконалення вимог порядку визнання 
емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Порядку визнання емісії цінних па-

перів недобросовісною та недійсною, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 06 серпня 2013 року № 1416, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серп-
ня 2013 року за № 1488/24020, виклавши його в новій 
редакції, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити подання 
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюд-
нення цього рішення на офіційному сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за 
днем його офіційного опублікування, але не раніше 
01 липня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Лібанова М.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 357 від 30.05.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
06 серпня 2013 року № 1416 
(у редакції рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку
від 30 травня 2018 року № 357)
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 26 червня 
2018 року за № 743/32195

ПОРЯДОК
визнання емісії цінних паперів недобросовісною  

та недійсною
I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких зна-
ченнях: 

грубе порушення емітентом прав інвесторів під час 
проведення емісії цінних паперів — вчинення емітентом 
порушення законодавства про цінні папери, що призвело 
до порушення прав інвесторів під час проведення відпо-
відної емісії цінних паперів та за яке законодавством пе-
редбачено фінансову санкцію, що доведено відповідним 
рішенням суду або Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі — Комісія);

неодноразове грубе порушення емітентом прав інвес-
торів під час емісії цінних паперів — вчинення емітентом 
грубого порушення законодавства про цінні папери, що 
призвело до порушення прав інвесторів під час прове-
дення відповідної емісії цінних паперів, після застосуван-
ня до емітента двох та більше санкцій за грубе порушен-
ня законодавства про цінні папери під час проведення 
емісій цінних паперів протягом попередніх 3 років.

2. Цей Порядок визначає механізм визнання Комісією 
емісії цінних паперів недобросовісною, зупинення розмі-
щення цінних паперів та поновлення розміщення цінних 
паперів, а також порядок визнання емісії цінних паперів 
недійсною.

3. Дія цього Порядку розповсюджується на емісійні 
цінні папери, реєстрацію випуску яких здійснює Комісія, 
крім цінних паперів інститутів спільного інвестування.

4. Рішення про визнання емісії цінних паперів недо-
бросовісною, про відмову у реєстрації випуску цінних па-
перів, про відмову у реєстрації випуску цінних паперів та 
затвердженні проспекту цінних паперів, про відмову у 
реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів, про 
зупинення розміщення цінних паперів, про поновлення 
розміщення цінних паперів, про визнання емісії цінних 
паперів недійсною, про скасування реєстрації випуску 
цінних паперів (емісію яких визнано недійсною), про ска-
сування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дій-
сності проспекту (емісію яких визнано недійсною) при-
ймає Комісія.

II. Порядок визнання емісії недобросовісною
1. Підставами для визнання емісії цінних паперів не-

добросовісною є:
1) порушення емітентом вимог Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок», невідповідність пода-
них емітентом документів вимогам законодавства та/або 
неповнота інформації у поданих документах;

2) порушення встановленого законодавством порядку 
прийняття рішення про емісію цінних паперів;

3) внесення недостовірних, з розбіжностями між різни-
ми положеннями та/або неповних відомостей до докумен-
тів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, 
випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних 
паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;

4) неодноразове грубе порушення емітентом прав ін-
весторів під час емісії цінних паперів.

2. Рішення про визнання емісії цінних паперів недо-
бросовісною приймає Комісія, зокрема, за результатами 
розгляду документів, поданих на реєстрацію випуску цін-
них паперів, випуску цінних паперів та затвердження 
проспекту цінних паперів, реєстрацію звіту про результа-
ти емісії цінних паперів та/або за результатами розгляду 
справи про правопорушення.

3. На підставі рішення Комісії про визнання емісії цін-
них паперів недобросовісною оформлюється розпоря-
дження про визнання емісії цінних паперів недобросовіс-
ною (додаток 1) із зазначенням підстав для визнання 
емісії цінних паперів недобросовісною.

4. Рішення про визнання емісії цінних паперів недо-
бросовісною приймається до реєстрації звіту про резуль-
тати емісії цінних паперів.

5. Рішення про визнання емісії цінних паперів недо-
бросовісною, прийняте за результатами розгляду доку-
ментів, поданих на реєстрацію випуску цінних паперів, 
випуску цінних паперів та затвердження проспекту цін-
них паперів, звіту про результати емісії цінних паперів та/
або за результатами розгляду справи про правопору-
шення на ринку цінних паперів емітента (у разі наявнос-
ті), є підставою для прийняття рішення про відмову в ре-
єстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів 
та затвердженні проспекту цінних паперів, звіту про ре-
зультати емісії цінних паперів.

У такому разі Комісія приймає рішення про визнання 
емісії цінних паперів недобросовісною та рішення про 
відмову у реєстрації випуску цінних паперів, про відмову 
у реєстрації випуску цінних паперів та затвердженні про-
спекту цінних паперів, про відмову у реєстрації звіту про 
результати емісії цінних паперів, що оформлюється од-
ним розпорядженням за формою, наведеною у додатку 2 
до цього Порядку, яке направляється емітенту.

III. Зупинення розміщення цінних паперів
1. Рішення про визнання емісії цінних паперів недо-

бросовісною, прийняте у строк з дня реєстрації випуску 
цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження 
проспекту цінних паперів до закінчення строку розміщен-
ня цінних паперів, установленого рішенням про емісію 
цінних паперів та/або проспектом цінних паперів (у разі 
його затвердження), є підставою для зупинення розмі-
щення цінних паперів.

2. У разі визнання емісії цінних паперів недобросовіс-
ною рішення про зупинення розміщення цінних паперів 
оформлюється у вигляді розпорядження про зупинення 
розміщення цінних паперів (додаток 3) із зазначенням 
реквізитів розпорядження про визнання емісії цінних па-
перів недобросовісною з одночасним виданням розпоря-
дження про усунення порушень законодавства про цінні 
папери, що стали підставою для зупинення розміщення 
цінних паперів.
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3. Строк усунення порушень не може перевищувати 
строку розміщення цінних паперів, визначеного рішенням 
про емісію цінних паперів, проспектом цінних паперів, та 
бути більшим ніж п’ятнадцять днів від дати прийняття Ко-
місією рішення про зупинення розміщення цінних паперів.

4. Комісія протягом наступного робочого дня з дати ви-
дання розпорядження про зупинення розміщення цінних 
паперів направляє його емітенту, Центральному депози-
тарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято 
рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі 
прийняття емітентом рішення про розміщення цінних па-
перів шляхом публічної пропозиції цінних паперів на бір-
жі), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується по-
слугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).

5. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про 
зупинення розміщення цінних паперів на офіційному 
веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати ви-
дання відповідного розпорядження.

6. Відомості про зупинення розміщення цінних паперів 
вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів.

IV. Поновлення розміщення цінних паперів
1. За умови усунення порушень, що стали підставою 

для зупинення розміщення цінних паперів, у строк, вста-
новлений розпорядженням про усунення порушень за-
конодавства про цінні папери, та отримання Комісією до-
кументів, що підтверджують усунення порушень 
законодавства про цінні папери, зупинене розміщення 
цінних паперів поновлюється.

2. Рішення про поновлення розміщення цінних паперів 
оформлюється у вигляді розпорядження про поновлен-
ня розміщення цінних паперів (додаток 4).

3. Комісія протягом наступного робочого дня з дати ви-
дання розпорядження про поновленння розміщення цін-
них паперів направляє його емітенту, Центральному депо-
зитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято 
рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі 
прийняття емітентом рішення про розміщення цінних па-
перів шляхом публічної пропозиції цінних паперів на біржі), 
андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послуга-
ми андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).

4. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про 
поновлення розміщення цінних паперів на офіційному 
веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати ви-
дання відповідного розпорядження.

5. Відомості про поновлення розміщення цінних паперів 
вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів.

V. Визнання емісії цінних паперів недійсною та 
скасування реєстрації випуску цінних паперів, 

емісію яких визнано недійсною
1. У разі якщо порушення, що стали підставою для зу-

пинення розміщення цінних паперів, не усунені у строк, 
встановлений розпорядженням про усунення порушень 
законодавства про цінні папери, або Комісії не подано 
документи, що підтверджують усунення порушень зако-
нодавства про цінні папери Комісія приймає рішення про 
визнання емісії цінних паперів недійсною.

Рішення Комісії про визнання емісії цінних паперів не-
дійсною може бути оскаржено в судовому порядку.

2. На підставі рішення Комісії про визнання емісії цінних 
паперів недійсною оформлюється розпорядження про ви-
знання емісії цінних паперів недійсною (додаток 5).

3. Визнання емісії цінних паперів недійсною є підста-
вою для скасування реєстрації випуску цінних паперів або 
для скасування реєстрації випуску цінних паперів та втра-
ту дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною.

4. Комісія видає розпорядження про скасування реє-
страції випуску цінних паперів / розпорядження про скасу-
вання реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійснос-
ті проспекту, емісію яких визнано недійсною (додаток 6).

5. Комісія протягом наступного робочого дня з дати ви-
дання розпорядження про скасування реєстрації випуску 
цінних паперів, розпорядження про скасування реєстра-
ції випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, 
емісію яких визнано недійсною, направляє його емітенту, 
Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій 
біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розмі-
щення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішен-
ня про розміщення цінних паперів шляхом публічної про-
позиції цінних паперів на біржі), андеррайтеру (у разі 
якщо емітент користується послугами андеррайтера 
щодо розміщення цінних паперів).

6. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про 
скасування реєстрації випуску цінних паперів, про скасу-
вання реєстрації випуску цінних паперів та втрату дій-
сності проспекту, емісію яких визнано недійсною, на офі-
ційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з 
дати видання відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстра-
ції випуску цінних паперів, розпорядження про скасуван-
ня реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності 
проспекту цінних паперів, емісію яких визнано недій-
сною, Комісія вносить відповідні зміни до Державного 
реєстру випусків цінних паперів та до переліку затвер-
джених проспектів (за потреби).

8. Емітент, емісія цінних паперів якого визнана недій-
сною, персонально повідомляє перших власників цінних 
паперів про визнання Комісією емісії цих цінних паперів 
недійсною та повертає першим власникам кошти (май-
но, майнові права), що надійшли як плата за цінні папе-
ри, емісія яких визнана недійсною, в порядку та строк, 
визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не 
більше шести місяців.

Т.в.о. директора департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  Н. Хохлова 

Додаток 1
до Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною 
(пункт 3 розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
про визнання емісії цінних паперів 

недобросовісною № ____- Ндбр 
м. _______  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку  ___________________________
_______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
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відповідно до розділу ____ Порядку визнання емісії цін-
них паперів недобросовісною та недійсною, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 30 травня 2018 року № 357, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 
____.___________ 2018 року за № _______, та на під-
ставі документів, поданих на реєстрацію випуску цінних 
паперів / реєстрацію випуску цінних паперів та затвер-
дження проспекту емісії цінних паперів / реєстрацію звіту 
про результати емісії цінних паперів  ________________
______________________________________________ ,

(найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код 
юридичної особи)

та/або на підставі справи про правопорушення  _______
_______________________________________________

(дата порушення справи, № справи, уповноважена особа, що 
______________________________________________ ,

порушила справу, найменування емітента, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код юридичної особи)

згідно з  ________________________________________
_______________________________________________

(підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною) 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
визнати емісію  __________________________________
_______________________________________________

(назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код юридичної особи, 

_______________________________________________
_______________________________________________

реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних 
паперів (номер, дата реєстрації, орган, що видав тимчасове 

свідоцтво))
недобросовісною.

 ____________ ____________ ________________
 (посада)  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
  М. П.

Додаток 2
до Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною 
(пункт 5 розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
про визнання емісії цінних паперів 

недобросовісною та відмову в реєстрації випуску 
цінних паперів / реєстрації випуску цінних паперів 
та затвердженні проспекту емісії цінних паперів / 

реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів 
№ ____ - Ндбр/В

м. _______  ___ ____________ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку
_______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
відповідно до розділу ___ Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 30 травня 2018 року № 357, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 
___.___________2018 року за № ____________, та на 
підставі документів, наданих на реєстрацію випуску цін-
них паперів / реєстрацію випуску цінних паперів та за-
твердження проспекту емісії цінних паперів / реєстрацію 
звіту про результати емісії цінних паперів ____________
______________________________________________ ,

(найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код 
юридичної особи)

та/або на підставі справи про правопорушення  _______
_______________________________________________

(дата порушення справи, № справи, уповноважена особа, що 
_______________________________________________
______________________________________________ ,

порушила справу, найменування емітента, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код юридичної особи)

згідно з  ________________________________________
_______________________________________________

(підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною) 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
визнати емісію  __________________________________
_______________________________________________

(назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код юридичної особи)

недобросовісною та відмовити в реєстрації випуску цін-
них паперів / реєстрації випуску цінних паперів та за-
твердженні проспекту емісії цінних паперів / реєстрації 
звіту про результати емісії цінних паперів ____________
______________________________________________ .

(найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код 
юридичної особи) 

 ____________ ____________ ________________
 (посада)  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
  М. П.

Додаток 3
до Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною 
(пункт 2 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
про зупинення розміщення цінних паперів  

№ ____- ЗР 

м. _______  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку
_______________________________________________
_______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до розділу _____ Порядку визнання емісії цін-
них паперів недобросовісною та недійсною, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 30 травня 2018 року № 357, зареє-
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строваного в Міністерстві юстиції України 
___.___________2018 року за № _______, та згідно з 
розпорядженням від ___ _____________ 20___ року, ви-
даним  _________________________________________
______________________________________________ , 

(орган, що видав розпорядження) 
про визнання емісії цінних паперів  _________________
_______________________________________________  

(найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код 
юридичної особи) 

недобросовісною
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Зупинити розміщення  ____________________________
_______________________________________________

(назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код юридичної особи),

_______________________________________________
реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних 

паперів (номер, дата реєстрації, орган, що видав 
_______________________________________________

тимчасове свідоцтво)) 

 ____________ ____________ ________________
 (посада)  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
  М. П.

Додаток 4
до Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною 
(пункт 2 розділу ІV)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
про поновлення розміщення цінних паперів  

№ ____- ПР 

м. _______  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку
_______________________________________________
_______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до розділу ____ Порядку визнання емісії цін-
них паперів недобросовісною та недійсною, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 30 травня 2018 року № 357, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 
____._____________2018 року за № _____, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
поновити розміщення  ____________________________
_______________________________________________

(назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код 

_______________________________________________
_______________________________________________

юридичної особи, реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску цінних паперів (номер, дата реєстрації, орган, що видав 

тимчасове свідоцтво))

 ____________ ____________ ________________
 (посада)  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
  М. П.

Додаток 5
до Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною 
(пункт 2 розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
про визнання емісії цінних паперів недійсною 

№ ____- Ндсн 
м. _______  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку
_______________________________________________
_______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
відповідно до розділу ___ Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 30 травня 2018 року № 357, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 
___.____________2018 року за №  _________________ , 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
визнати емісію  __________________________________
_______________________________________________

(назва цінного папера, найменування емітента, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код 

_______________________________________________
_______________________________________________

юридичної особи, реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску цінних паперів (номер, дата реєстрації, орган, що видав 

тимчасове свідоцтво))
недійсною.

 ____________ ____________ ________________
 (посада)  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
  М. П.

Додаток 6
до Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною 
(пункт 4 розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
про скасування реєстрації випуску цінних паперів / 

реєстрації випуску цінних паперів та втрату 
дійсності проспекту, 

емісію яких визнано недійсною, 
№ ____ - С 

м. _______  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку
_______________________________________________
_______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
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відповідно до розділу ___ Порядку визнання емісії цінних 
паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 30 травня 2018 року № 357, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України ___ 
__________2018 року за № _______, на підставі розпо-
рядження від ___ __________20___ року, виданого  ___
___________________________________________, про 

(орган, що видав розпорядження)
визнання емісії цінних паперів  _____________________
_______________________________________________

(найменування емітента, місцезнаходження, ідентифікаційний код 
юридичної особи) 

недійсною
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску цінних паперів / реє-
страцію випуску цінних паперів та затвердження про-

спекту  _________________________________________
_______________________________________________
(назва цінного папера, найменування емітента, ідентифікаційний код 

юридичної особи/ назва цінного папера, найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної особи, дата затвердження проспекту)

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску  ____
_______________________________________________
(назва цінного папера, найменування емітента, ідентифікаційний код 

юридичної особи)
від ____ ____________20___ року № _____, видане  __
_______________________________________________

(орган, що видав тимчасове свідоцтво) 
анулювати.

 ____________ ____________ ________________
 (посада)  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
  М. П.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

19.07.2018 року  № 110/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі рішення Комі-
сії від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання по-
вноважень», відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Порядок), затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№ 2213/22525 (із змінами), а саме підпункту 1.1 пунк-
ту 1 розділу VIІІ Порядку, щодо ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р. АУДИТ» 
(ТОВ «М.Р. АУДИТ») (далі - ТОВ «М.Р. АУДИТ»): код за 
ЄДРПОУ 37569947, 04071, м. Київ, вул. Нижній  
Вал, буд. 13/15, свідоцтво про внесення до реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудитор-
ською палатою України № 4429 від 31 березня 
2011 року, терміном чинності до 25 лютого 2021 року,

УСТАНОВИЛА:
до Комісії надійшла заява ТОВ «М.Р. АУДИТ» 

№ 24/18 від 04 липня 2018 року (вх. № 23333 від 
04 липня 2018 року) щодо виключення з реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські пе-
ревірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.1 
пункту 1 розділу VIІІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «М.Р. АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 

37569947) з реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво 
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів, серії П 000372 від 
18 березня 2016 року.

Голова Комісії Хромаєв Т.З.

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, на підставі рі-
шення Комісії від 10.07.2018 №467, п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та до-
повненнями, відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «Фінансова компанія «ПФБ Кредит», код за 
ЄДРПОУ: 25292831, квартал 278, буд. 22-Б, м. Кре-
менчук, Полтавська обл., 39627, на скасування реє-
страції випуску акцій у зв`язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Фінансова компанія «ПФБ Кредит». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Фінан-
сова компанія «ПФБ Кредит» від 03.08.2017 року 
№86/1/2017, видане 01.03.2018 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження №187-КФ-С-А від 19 липня 
2018 року.

19.07.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації по-
силання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй НАФТОГАЗОВИй ІНСТИТУТ»
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 НАФТОГАЗО-

ВИЙ ІНСТИТУТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
00147134
3. Місцезнаходження 
04053 Київ Кудрявський узвіз, 7

4. Міжміський код, телефон та факс 
044 4825690 044 2391720
5. Електронна поштова адреса 
rs@ukrngi
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.ukrngi.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 
припинено повнова-

ження)

Посада* Прізвище, ім’я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)** або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6 
18.07.2018 обрано  Голова Наглядової ради Стуконог Павло Петрович  0
Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою емітента, 18.07.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Статуту. Стуконог Павло Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано ) обрано на посаду 
Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi  
злочини немає. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради  
ПАТ «УКРНГІ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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 Крамарев Г.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

18.07.2018
(дата) 

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІДЕЯ БАНК»
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 

(далі – Банк), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, пові-
домляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, 
які відбудуться 21 серпня 2018 року о 10:00 год. в конференц-залі Банку 
№1 на третьому поверсі Головного офісу за адресою: м. Львів, вул. Ва-
лова, 11. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів почнеться о 09:00 год. 
та закінчиться за 30 хвилин до початку Загальних зборів акціонерів, тобто 
о 09:30 год., згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах, складеному депозитарієм станом на 15 серпня 2018 року.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку 
складають такі питання: 

1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря зборів.
3) Про зміну типу акціонерного товариства та найменування Банку.
4) Про затвердження нової редакції Статуту Банку.
5) Припинення повноважень повного складу Наглядової ради.
6) Визначення кількісного складу Наглядової ради; 
7) Обрання членів Наглядової ради.
8) Обрання Голови Наглядової ради.
9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради.
10) Встановлення розміру винагороди Членів Наглядової ради.
11) Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-

нами Наглядової ради.
Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з пи-

тань, включених до проекту порядку денного:
1) Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, а саме:
• Мельник Ірина Григорівна – старший спеціаліст Бюро Правління 

ПАТ «Ідея Банк».
• Садрієва Лілія Карімівна – спеціаліст Бюро Правління ПАТ «Ідея 

Банк».
2) Обрати Головою зборів Гелея Юрія Романовича - представника Гетін 

Холдінг С.А., Секретарем зборів –Веселовського Володимира Олексійови-
ча – юрисконсульт Юридичного департаменту ПАТ «Ідея Банк». 

3) Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного това-
риства на приватне акціонерне товариство. У зв‘язку зі зміною типу акціо-
нерного товариства змінити найменування Банку на наступне:

1. Повне найменування Банку українською мовою: Акціонерне товари-
ство «Ідея Банк». 

2. Скорочене найменування Банку українською мовою: АТ «Ідея Банк». 
3. Повне найменування Банку англійською мовою: Joint-Stock Company 

«Idea Bank». 
4. Скорочене найменування Банку англійською мовою: JSC «Idea Bank». 
5. Повне найменування Банку російською мовою: Акционерное обще-

ство «Идея Банк». 
6. Скорочене найменування Банку російською мовою: АО «Идея Банк». 
4) Затвердити Статут ПАТ «Ідея Банк» виклавши його в новій редакції 

та уповноважити Голову Правління Банку на його підписання.
5) Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.
6) Визначити кількісний склад Наглядової ради в складі 7-и членів.
7) За підсумками кумулятивного голосування.
8) За підсумками кумулятивного голосування.
9) Застосовувати Типовий договір з Членом/Головою Спостережної 

ради, затверджений Загальними зборами акціонерів 25 листопада 
2016 року.

10) Розмір винагороди визначатиметься згідно пропозицій акціонерів вихо-
дячи з кваліфікації, досвіду та професійних якостей члена Наглядової Ради.

11) Обрати Голову Правління Банку Власенка Михайла Валерійовича 
уповноваженою особою на підписання зі сторони Банку договорів з обра-
ними Головою та Членами Наглядової ради на умовах Типового договору.

Починаючи з 20 липня 2018 року особам, які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів Банку, надаються документи для ознайомлення 
під час підготовки до Загальних зборів у Бюро Правління Банку, третій по-
верх Головного офісу ПАТ «Ідея Банк» за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, 
у робочі дні з 10 до 16 години. Відповідальна особа – Веселовський В.О.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Ідея Банк», на якому розміщена ін-
формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: www.ideabank.ua .

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано Відомості НКЦПФР №137 від 20.07.2018 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління 
ПАТ «Ідея Банк» _______________________  М.В. Власенко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 

Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

Протокол № 168 від 18 червня 2018 року

ЗМІНИ
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІйНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ПАйОВОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ 

«ІНВЕСТИЦІйНИй КАПІТАЛ – 
ОБЛІГАЦІйНИй» 

код ЄДРІСІ - 23200343 
(публічне розміщення)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

місто Київ - 2018 рік
Пункт 4 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого не-

диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ» доповнити новим підпунктом 4.12 у на-
ступній редакції:

«4.12. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду.
Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду 

внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого 
інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює 
Компанія. 

У разі ліквідації Фонду, а також під час обов’язкового викупу інвес-
тиційних сертифікатів Фонду, пов’язаного з продовженням строку 
його діяльності, інвестиційні сертифікати Фонду за бажанням Учас-
ників Фонду можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту 
спільного інвестування, активи якого перебувають в управління Ком-
панії.

Конвертація здійснюється у порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія»), за 
розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з ви-
могами нормативно-правових актів Комісії. 

Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за іні-
ціативою власника цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок 
конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію. Прийняття 
заяв на конвертацію інвестиційних сертифікатів Фонду проводиться 
Компанією або торговцем цінними паперами. Заява на конвертацію 
подається фізичними особами згідно з Додатком № 1 Положення Ко-
місії «Про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного ін-
вестування» № 2073 від 01.10.2013 р. (далі «Положення»), а юридич-
ними особами згідно Додатку № 2 Положення. Оплата вартості 
інвестиційних сертифікатів Фонду чи цінних паперів інституту спільно-
го інвестування, які набуваються внаслідок конвертації, здійснюється 
виключно за рахунок грошових коштів.

У прийомі заявок на конвертацію може бути відмовлено з підстав 
визначених чинним законодавством. Заяви на конвертацію не відкли-
каються. Забороняється конвертація цінних паперів венчурних інсти-
тутів спільного інвестування у цінні папери будь-яких інститутів спіль-
ного інвестування, а також конвертація цінних паперів інститутів 
спільного інвестування у цінні папери венчурних інститутів спільного 
інвестування.»

Уповноважена особа 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА»,
Директор  Ведринська І.В.
Особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку, 
ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ»,
Директор  Мозгова І.Є.
Уповноважена особа зберігача 
«АТ «УКРСИББАНК»  Полторацька С.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 

Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

Протокол №167 від 18 червня 2018 року

ЗМІНИ
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІйНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ПАйОВОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ 

«ІНВЕСТИЦІйНИй КАПІТАЛ – ФОНД 
ОБЛІГАЦІй»

код за ЄДРІСІ - 2321594
(публічне розміщення)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

місто Київ - 2018 рік

Пункт 4 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого не-
диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» доповнити новим підпунктом 4.12 у на-
ступній редакції:

«4.12. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду.
У разі ліквідації Фонду, а також під час обов’язкового викупу ін-

вестиційних сертифікатів Фонду, пов’язаного з продовженням строку 
його діяльності, інвестиційні сертифікати Фонду за бажанням Учас-
ників Фонду можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інститу-
ту спільного інвестування, активи якого перебувають в управління 
Компанії.

Конвертація здійснюється у порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія»), за 

розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з ви-
могами нормативно-правових актів Комісії. 

Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за 
ініціативою власника цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслі-
док конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію. Прий-
няття заяв на конвертацію інвестиційних сертифікатів Фонду прово-
диться Компанією або торговцем цінними паперами. Заява на 
конвертацію подається фізичними особами згідно з Додатком № 1 
Положення Комісії «Про порядок конвертації цінних паперів інститу-
ту спільного інвестування» № 2073 від 01.10.2013 р. (далі «Положен-
ня»), а юридичними особами згідно Додатку № 2 Положення. Оплата 
вартості цінних паперів інституту спільного інвестування, які набува-
ються внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок гро-
шових коштів.

У прийомі заявок на конвертацію може бути відмовлено з підстав 
визначених чинним законодавством. Заяви на конвертацію не відкли-
каються. Забороняється конвертація цінних паперів венчурних інсти-
тутів спільного інвестування у цінні папери будь-яких інститутів спіль-
ного інвестування, а також конвертація цінних паперів інститутів 
спільного інвестування у цінні папери венчурних інститутів спільного 
інвестування.»

Уповноважена особа 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА»,
Директор  Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку, 
ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ»,
Директор  Мозгова І.Є.

Уповноважена особа зберігача 
«АТ «УКРСИББАНК»  Полторацька С.В.
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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 «Спiльне 
українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного 
палива»

2. Код за ЄДРПОУ 31725693
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, Костянтинiвська, буд. 31
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(044) 568-59-88 (044) 568-59-88

5. Електронна поштова 
адреса

axel.lawyer@gmail.com 

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://ukrtvs.com.ua 

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить: 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства (крім публічного акціонер-
ного товариства); 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
17.07.2018 Приватним акцiонерним товариством «Спiльне українсько-

казахстансько-росiйське пiдприємство з виробництва ядерного палива» 
(скорочене найменування - АТ «СП УКРТВЗ») отримано вiд ТОВ «ВАЙС 
ТРЕЙД» (акцiонера АТ «СП УКРТВЗ», яким було скликано на 27.06.2018 
позачерговi загальнi збори акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ») реєстр власникiв 
iменних цiнних паперiв АТ «СП УКРТВЗ», складений станом на 22.06.2018 
(вих. № 162132зв вiд 23.06.2018).

З викладеної у реєстрi iнформацiї слiдує, що власник 16 149 простих 
iменних акцiй АТ «СП УКРТВЗ», що становить 33,33% у загальнiй кiлькостi 
акцiй, змiнився. Зазначена змiна полягає у наступному:

Держава Україна в особi Фонду державного майна України 

(мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9; 
iдентифiкацiйний код 00032945) стала власником 0 простих iменних акцiй 
АТ «СП УКРТВЗ», що становить 0% у загальнiй кiлькостi акцiй (0% у 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) пiсля змiни розмiру пакета акцiй (його 
вiдчуження). До зазначеної змiни Держава Україна в особi Фонду держав-
ного майна України була власником 16 149 простих iменних акцiй АТ «СП 
УКРТВЗ», що становить 33,33% у загальнiй кiлькостi акцiй (33,33% у 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй).

17.07.2018 Приватним акцiонерним товариством «Спiльне українсько-
казахстансько-росiйське пiдприємство з виробництва ядерного палива» 
(скорочене найменування - АТ «СП УКРТВЗ») отримано вiд ТОВ «ВАЙС 
ТРЕЙД» (акцiонера АТ «СП УКРТВЗ», яким було скликано на 27.06.2018 
позачерговi загальнi збори акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ») реєстр власникiв 
iменних цiнних паперiв АТ «СП УКРТВЗ», складений станом на 22.06.2018 
(вих. № 162132зв вiд 23.06.2018).

З викладеної у реєстрi iнформацiї слiдує, що власник 16 149 простих 
iменних акцiй АТ «СП УКРТВЗ», що становить 33,33% у загальнiй кiлькостi 
акцiй, змiнився. Зазначена змiна полягає у наступному:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВАЙС ТРЕЙД» 
(мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 38-Б, офiс 12; 
iдентифiкацiйний код 39231312) стало власником 16 149 простих iменних 
акцiй АТ «СП УКРТВЗ», що становить 33,33% у загальнiй кiлькостi акцiй 
(33,33% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) пiсля змiни розмiру пакета 
акцiй (його набуття). До зазначеної змiни ТОВ «ВАЙС ТРЕЙД» не було влас-
ником акцiй АТ «СП УКРТВЗ» (розмiр частки у загальнiй кiлькостi акцiй стано-
вив 0%; розмiр частки у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становив 0%).

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 Неретiн Юрiй Олександрович
т.в.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.07.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-
РОСIйСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Спiльне українсько-
казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва 
ядерного палива»

2. Код за ЄДРПОУ 31725693
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, 

Костянтинiвська, буд. 31
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 568-59-88 (044) 568-59-88
5. Електронна поштова адреса axel.lawyer@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ukrtvs.com.ua

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

II. Текст повідомлення
04.07.2018 рiшенням наглядової ради Приватного акцiонерного то-

вариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське пiдприємство 
з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - АТ «СП 
УКРТВЗ») Тронь Сергiя Миколайовича (згоду на розкриття паспортних 
даних не надано) обрано на посаду голови наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ». Тронь С.М. є представником ТОВ «ВАЙС ТРЕЙД» (акцiонера 
АТ «СП УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення наглядової ради 
прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
статуту АТ «СП УКРТВЗ». Тронь С.М. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не 
володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у персональному 
складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв АТ «СП 
УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. 
Тронь С.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Тронь С.М. обраний на посаду голови наглядової ради на 

строк з 04.07.2018 до 28.06.2019 (строк повноважень складу наглядо-
вої ради, обраного загальними зборами акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» 
27.06.2018). Iнформацiя стосовно посад, якi Тронь С.М. займав про-
тягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутня (не надавалась у процесi обрання 
до складу наглядової ради).

04.07.2018 рiшенням наглядової ради Приватного акцiонерного то-
вариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське пiдприємство 
з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - АТ «СП 
УКРТВЗ») Неретiна Юрiя Олександровича (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано) обрано тимчасово виконуючим обов’язки 
генерального директора АТ «СП УКРТВЗ». Рiшення загальних зборiв 
прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
статуту АТ «СП УКРТВЗ». Неретiн Ю.О. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не 
володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у персональному 
складi посадових осiб обґрунтованi припиненням повноважень попе-
реднього генерального директора та вiдсутнiстю рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» про обрання нового генерального 
директора. Неретiн Ю.О. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Неретiн Ю.О. обраний тимчасово виконую-
чим обов’язки генерального директора АТ «СП УКРТВЗ» на строк до 
обрання загальними зборами генерального директора, але не бiльше 
нiж на 3 роки. Неретiн Ю.О. протягом останнiх п’яти рокiв займав по-
саду головного iнженера Представництва АТ «НIАЕП» в Республiцi 
Бiлорусь.

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 Неретiн Юрiй Олександрович
т.в.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.07.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-
РОСIйСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Спiльне українсько-казахстансько-
росiйське пiдприємство з виробництва 
ядерного палива»

2. Код за ЄДРПОУ 31725693
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, Костянтинiвська, буд. 31
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 568-59-88 (044) 568-59-88

5. Електронна поштова адреса axel.lawyer@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

http://ukrtvs.com.ua 

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

II. Текст повідомлення
27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-

ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Григор’єва Олега 
Олександровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припине-
но. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Григор’єв О.А. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв 
АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. 
Григор’єв О.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Григор’єв О.А. перебував на посадi члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Iванова Олексан-
дра Георгiйовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припи-
нено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Iванов О.Г. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв 
АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. 
Iванов О.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iванов О.Г. перебував на посадi члена наглядової ради АТ «СП УКРТВЗ» 
протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Тимошенка Михай-
ла Олексiйовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припине-
но. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Тимошенко М.А. 
акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу 
акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу нагля-
дової ради. Тимошенко М.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Тимошенко М.А. перебував на посадi члена наглядової 
ради АТ «СП УКРТВЗ» протягом строку з 22.11.2017 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Болгар Надiї 
Сергiївни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припинено. 
Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Болгар Н.С. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв 
АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. 
Болгар Н.С. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Болгар Н.С. перебувала на посадi члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Очаковського Олек-
сандра Юрiйовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припи-
нено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 

акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Очаковський О.Ю. 
акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу 
акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядо-
вої ради. Очаковський О.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Очаковський О.Ю. перебував на посадi члена наглядової 
ради АТ «СП УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Сачiвко Андрiя 
Iвановича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припинено. 
Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Сачiвко А.I. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв 
АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. 
Сачiвко А.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Сачiвко А.I. перебував на посадi члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Жолдибая Максата 
Оринбекули (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припинено. 
Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Жолдибай М.О. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв 
АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. 
Жолдибай М.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Жолдибай М.О. перебував на посадi члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Зайцевої Оксани 
Олександрiвни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припине-
но. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Зайцева О.О. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв 
АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. 
Зайцева О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Зайцева О.О. перебувала на посадi члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена наглядової ради Шарiпова Мажита 
Бейсембаєвича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припине-
но. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Шарiпов М.Б. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв 
АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. 
Шарiпов М.Б. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Шарiпов М.Б. перебував на посадi члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження голови ревiзiйної комiсiї Мережки Свiтлани 
Олександрiвни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припинено. 
Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Мережка С.О. акцiями АТ «СП 
УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у персональ-
ному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв АТ «СП 
УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу ревiзiйної комiсiї. Мереж-
ка  С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ме-
режка С.О. перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї АТ «СП УКРТВЗ» 
протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018. Замiсть Мережки С.О. на посаду 
голови ревiзiйної комiсiї АТ «СП УКРТВЗ» нiкого не призначено (не обрано).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена ревiзiйної комiсiї Абдрахманова Нур-
лана Болатовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припине-
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но. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Абдрахманов Н.Б. 
акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу 
акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу ревiзiйної 
комiсiї. Абдрахманов Н.Б. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Абдрахманов Н.Б. перебував на посадi члена ревiзiйної 
комiсiї АТ «СП УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження члена ревiзiйної комiсiї Комарової Ольги 
Володимирiвни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припине-
но. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Комарова О.В. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у 
персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв 
АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу ревiзiйної комiсiї. 
Комарова О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Комарова О.В. перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї АТ «СП 
УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») повноваження генерального директора В’юника Олексан-
дра Григоровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) припине-
но. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». В’юник О.Г. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у пер-
сональному складi посадових осiб обґрунтованi невиходом на зв’язок 
В’юника  О.Г. та вiдсутнiстю фактичного управлiння АТ «СП УКРТВЗ» з боку 
генерального директора. В’юник О.Г. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. В’юник О.Г. перебував на посадi генерального ди-
ректора АТ «СП УКРТВЗ» протягом строку з 17.06.2016 до 27.06.2018. Замiсть 
В’юника О.Г. на посаду генерального директора нiкого не призначено.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Григор’єва Олега Олександровича (згоду на розкриття 
паспортних даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради 
АТ «СП УКРТВЗ». Григор’єв О.А. є представником АТ «ТВЕЛ» (акцiонера 
АТ «СП УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв прий-
нято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту 
АТ «СП УКРТВЗ». Григор’єв О.А. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє 
(розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у персональному складi посадо-
вих осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та 
необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. Григор’єв О.А. непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Григор’єв О.А. 
обраний на посаду члена наглядової ради на 1 рiк. Григор’єв О.А. протягом 
останнiх п’яти рокiв займав посади: старшого вiце-президента з комерцiї та 
мiжнародного бiзнесу АТ «ТВЕЛ» (2016-н.ч.), вiце-президента з комерцiї та 
мiжнародного спiвробiтництва АТ «ТВЕЛ» (2015-2016), заступника виконав-
чого директора, виконавчого директора, директора департаменту по 
спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ «ТВЕЛ» (2007-2015).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Iванова Олександра Георгiйовича (згоду на розкриття 
паспортних даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради 
АТ «СП УКРТВЗ». Iванов О.Г. є представником АТ «ТВЕЛ» (акцiонера 
АТ «СП УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв при-
йнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту 
АТ «СП УКРТВЗ». Iванов О. Г. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр 
пакета акцiй становить 0%). Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi змiною складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в 
обраннi нового складу наглядової ради. Iванов О.Г. непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Iванов О.Г. обраний на посаду 
члена наглядової ради на 1 рiк. Iванов О.Г. протягом останнiх п’яти рокiв 
займає посаду генерального представника АТ «ТВЕЛ» в Українi.

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Тимошенка Михайла Олексiйовича (згоду на розкриття 
паспортних даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради 
АТ «СП УКРТВЗ». Тимошенко М.А. є представником АТ «ТВЕЛ» (акцiонера 
АТ «СП УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв прий-
нято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту 
АТ «СП УКРТВЗ». Тимошенко М.А. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє 
(розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у персональному складi посадо-
вих осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та 
необхiднiстю в обраннi нового складу наглядової ради. Тимошенко М.А. не-

погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Тимошен-
ко  М.А. обраний на посаду члена наглядової ради на 1 рiк. Тимошенко М.А. 
протягом останнiх п’яти рокiв займає посади: головного спецiалiста, началь-
ника вiддiлу iнвестицiйного аналiзу АТ «ТВЕЛ» (2010-2016), заступника гене-
рального директора з економiки та фiнансiв ТОВ «НВО Центротех» (2016-
2017), вiце-президента з економiки та фiнансiв АТ «ТВЕЛ» (2017-н.в.).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Аркаллаєва Нурулiслама Гаджиєвича (згоду на розкриття 
паспортних даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ». Аркаллаєв Н.Г. є представником ТОВ «ВАЙС ТРЕЙД» (акцiонера 
АТ «СП УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв прий-
нято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту 
АТ «СП УКРТВЗ». Аркаллаєв Н.Г. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр 
пакета акцiй становить 0%). Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi змiною складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в 
обраннi нового складу наглядової ради. Аркаллаєв Н.Г. непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Аркаллаєв  Н.Г. обраний на посаду 
члена наглядової ради на 1 рiк. Аркаллаєв Н.Г. протягом останнiх п’яти рокiв 
займав посади: президента Федерацiї дзюдо України (18.02.2013-17.04.2017), 
депутата VII скликання Верховної Ради України (12.12.2012-27.11.2014).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Крючкова Леонiда Васильовича (згоду на розкриття паспорт-
них даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради АТ «СП УКРТВЗ». 
Крючков Л.В. є представником ТОВ «ВАЙС ТРЕЙД» (акцiонера АТ «СП 
УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв прийнято на 
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП 
УКРТВЗ». Крючков Л.В. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета 
акцiй становить 0%). Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi 
змiною складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового 
складу наглядової ради. Крючков Л.В. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Крючков Л.В. обраний на посаду члена наглядової 
ради на 1 рiк. Крючков Л.В. протягом останнiх п’яти рокiв займає посади: заступ-
ника директора держрозрахункової зовнiшньоторгової iнвестицiйної фiрми 
«Укрiнмаш» (дочiрнє пiдприємство державної компанiї «Укрспецекспорт» (2014-
2015), заступника директора державної компанiї « Укрспецекспорт» (2014).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Тронь Сергiй Миколайович (згоду на розкриття паспорт-
них даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ». Тронь С.М. є представником ТОВ «ВАЙС ТРЕЙД» (акцiонера 
АТ «СП УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв при-
йнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту 
АТ «СП УКРТВЗ». Тронь С.М. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр 
пакета акцiй становить 0%). Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi змiною складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в 
обраннi нового складу наглядової ради. Тронь С.М. непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Тронь С.М. обраний на посаду 
члена наглядової ради на 1 рiк. Iнформацiя стосовно посад, якi Тронь С.М. 
займав протягом останнiх п’яти рокiв, вiдсутня (не надавалась у процесi 
обрання до складу наглядової ради).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Жолдибая Максата Оринбекули (згоду на розкриття паспорт-
них даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради АТ «СП УКРТВЗ». 
Жолдибай М.О. є представником АТ «НАК «КАЗАТОМПРОМ» (акцiонера АТ «СП 
УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв прийнято на 
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». 
Жолдибай М.О. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй стано-
вить 0%). Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною 
складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу на-
глядової ради. Жолдибай М.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Жолдибай М.О. обраний на посаду члена наглядової ради на 
1  рiк. Жолдибай М.О. протягом останнiх п’яти рокiв займає посади: головного 
спецiалiста департаменту по захисту майнових прав держави Мiнiстерства 
юстицiї РК (2012-2013), директора департаменту по захисту майнових прав дер-
жави Мiнiстерства юстицiї К (2013-2015), керуючого директора – директора юри-
дичного департаменту, керуючого директора з правових питань, керуючого ди-
ректора з правових питань та ризикiв АТ «НАК «КАЗАТОМПРОМ» (2015-н.в.).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Зайцеву Оксану Олександрiвну (згоду на розкриття паспорт-
них даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради АТ «СП УКРТВЗ». 
Зайцева О.О. є представником АТ «НАК «КАЗАТОМПРОМ» (акцiонера АТ «СП 
УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв прийнято на 
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пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». 
Зайцева О.О. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй стано-
вить 0%). Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною 
складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу на-
глядової ради. Зайцева О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Зайцева О.О. обрана на посаду члена наглядової ради на 1 рiк. 
Зайцева О.О. протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: головного менедже-
ра, начальника вiддiлу з консолiдацiї та аналiзу управлiнської звiтностi департа-
менту економiки та планування АТ «НАК «КАЗАТОМПРОМ» (09.2013-н.ч.).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Шарiпова Мажита Бейсембаєвича (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано) обрано на посаду члена наглядової ради АТ «СП 
УКРТВЗ». Шарiпов М.Б. є представником АТ «НАК «КАЗАТОМПРОМ» (акцiонера 
АТ «СП УКРТВЗ») у складi наглядової ради. Рiшення загальних зборiв прийнято 
на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП 
УКРТВЗ». Шарiпов М.Б. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета 
акцiй становить 0%). Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi 
змiною складу акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового 
складу наглядової ради. Шарiпов М.Б. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Шарiпов М.Б. обраний на посаду члена наглядової 
ради на 1 рiк. Шарiпов М.Б. протягом останнiх п’яти рокiв займає посади: дирек-
тора департаменту атомної енергетики та промисловостi Агентства РК з атом-
ної енергiї (09.2012-04.2013), голови комiтету з атомної енергiї мiнiстерств та 
новiтнiх технологiй РК (08.2013-10.2014), директора департаменту проектiв 
ядерно-паливного циклу АТ «НАК «КАЗАТОМПРОМ» (09.2015-2017), керуючого 
директора дивiзiону «ЯТЦ та атомна енергетика» (2017-н.в.).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приват-
ного акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Комарову Ольгу Володимирiвну (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї АТ «СП 
УКРТВЗ». Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Комарова О.В. 
акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу 
акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу 
ревiзiйної комiсiї. Комарова О.В. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Комарова О.В. обраний на посаду члена ревiзiйної 

комiсiї на 1 рiк. Комарова О.В. протягом останнiх п’яти рокiв займає посади: 
головного експерта групи внутрiшнього аудиту АТ «ТВЕЛ» (2001-н.в.).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Яковлєва Володимира Володимировича (згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надано) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї 
АТ «СП УКРТВЗ». Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Яков-
лєв  В.В. акцiями АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 
0%). Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi змiною скла-
ду акцiонерiв АТ «СП УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу 
ревiзiйної комiсiї. Яковлєв В.В. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Яковлєв В.В. обраний на посаду члена ревiзiйної 
комiсiї на 1 рiк. Яковлєв В.В. протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду за-
ступника генерального директора АТ «ВМК «Красний Октябрь» (2011-2014).

27.06.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Спiльне українсько-казахстансько-росiйське 
пiдприємство з виробництва ядерного палива» (скорочене найменування - 
АТ «СП УКРТВЗ») Абдрахманова Нурлана Болатовича (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї АТ «СП 
УКРТВЗ». Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та статуту АТ «СП УКРТВЗ». Абдрахманов Н.Б. акцiями 
АТ «СП УКРТВЗ» не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%). Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб обґрунтованi змiною складу акцiонерiв АТ «СП 
УКРТВЗ» та необхiднiстю в обраннi нового складу ревiзiйної комiсiї. Абдрахма-
нов Н.Б. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Аб-
драхманов Н.Б. обраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї на 1 рiк. Абдрахма-
нов Н.Б. протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду головного менеджера 
контрольно-ревiзiйного управлiння АТ «НАК «КАЗАТОМПРОМ» (2008-н.в.).

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 Неретiн Юрiй Олександрович

т.в.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.07.2018
(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5»
Протокол від 26.06.2018р.

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІй

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй 
КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД

«СИНЕРГІЯ-5»

1. Розділ А. Характеристика корпоративного фонду
1.1. Пункт 11 викласти у наступній редакції:
11. Дата припинення діяльності – 29/08/20.
2. Розділ Б. Характеристика компанії з управління активами
2.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада Володіння часткою в 

статутному капіталі 
Фонду (%)

пряме опосеред-
коване

Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

0,3532 0,3070

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

 0,3196 0,0943

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор (Член 
Правління), Відповідальний 
за внутрішній контроль

2,0353 0,0213

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор (Член 
Правління)

 - 0,0015

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член Правління)

- 0,0406

Кологойда Олексан-
дра В’ячеславівна

Директор юридичного 
департаменту (Член 
Правління)

0,1682 0,0000

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0,0505 0,0408

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради - 0,0000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядо-
вої ради

 - 0,0545

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради  - 0,1005

Яковенко Ігор 
Валентинович

Член Наглядової ради  - 0,0050

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії - 0,0635

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії - 0,0728

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії - 0,0842

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.
3. Розділ В. Текст Регламенту Фонду
3.1. Пункт 1.5 викласти у наступній редакції:
1.5. Строк діяльності – 13 (тринадцять) років з дня державної реєстрації 

Фонду як юридичної особи.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________

Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5»
Мельничук Віталій Григорович  _______________

Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТТЯ»
2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225 60 06, (044) 225 60 07
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://uniqa/ua/about_us/initial_data/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

18 липня 2018 року згiдно з наказом Голови Правлiння вiд 18.07.2018 

№25-п на бухгалтера Бондаренко Вiкторiю Iванiвну (паспорт серiї НА 
№353819, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй 
областi, 21.06.1997) покладено виконання обов'язкiв Головного бухгалтера 
на пiдставi її згоди з 18 липня 2018 року до моменту призначення на посаду 
Головного бухгалтера. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер 
ПрАТ «СК «УНIКА ЖИТТЯ», Заступник головного бухгалтера з питань 
мiжнародної звiтностi ПрАТ «СК «УНIКА».

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 Голова Правлiння Симончук Володимир 
Миколайович

(підпис) М.П.(ініціали та прізвище керівника)18.07.2018 (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТТЯ»

Приватне акціонерне товариство «Миколаївмолпром», код 
ЄДРПОУ: 05409745, місцезнаходження: 54001, Миколаївська обл., м. Ми-
колаїв, вул. Громадянська, 16 (далі – Товариство), повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), що 
відбудуться 20 серпня 2018 року об 11.00 год. за адресою: 54001, Ми-
колаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, офіс 3. Реєстра-
ція акціонерів та їх представників проводитиметься 20 серпня 2018 року 
за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації: о 10.15 год., закінчен-
ня реєстрації: о 10.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 14 серпня 2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, 
включених до порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної 

комісії - Заболотна Інна Вікторівна, член Лічильної комісії — Попович 
Оксана Леонідівна.

2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 
Проект рішення: Обрати Головою Зборів Маринич Аллу Іванівну; се-

кретарем Зборів Клімова Михайла Володимировича.
3. Затвердження звіту Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Ми-

колаївмолпром»
Проект рішення: Затвердити звіт Комісії з припинення (перетворення)
4. Затвердження передавального акту ПрАТ «Миколаївмолпром»
Проект рішення: Затвердити передавальний акт ПрАТ «Миколаїв-

молпром» складений комісією з припинення (перетворення) станом на 
20.08.2018 р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: www.nmp.prat.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з до-
кументами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери 
(та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 54001, Миколаївська обл., 
м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, оф. 3, у робочі дні з 10:00 години 
до 12:00 години (а в день проведення зборів без подання письмового 
запиту – також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера 
обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість 
(тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) 
з документами – Директор Клімов Михайло Володимирович. Телефони 
для довідок: (050) 3184248.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протя-
гом 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, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, ви-
значених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмо-

ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж 
за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 
7  днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, пе-
редбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». 

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

Примітка: Згідно з рішенням Правління Товариства (протокол від 
11.05.2018р), повідомлення акціонерів про проведення позачергових за-
гальних зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати проведен-
ня. На підставі вимог, визначених частиною 5 статті 47 Закону України 
«Про акціонері товариства», Правлінням затверджений порядок денний 
позачергових загальних зборів. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерно-
го товариства «Миколаїмолпром» повинні мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати 
особу як акціонера Товариства), а представникам акціонерів додатково – 
належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів 
Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками ін-
ших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа-
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні 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 по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосуван-
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціоне-
рів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 
про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 
6 006 800 (шість мільйонів шість тисяч вісімсот) штук, загальна кількість 
голосуючих акцій становить 6 006 800 (шість мільйонів шість тисяч вісім-
сот) штук.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВМОЛПРОМ»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття 

 інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Заваллiвський графiтовий комбiнат»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00282056
3. Місцезнаходження емітента 26334 смт. Завалля, Гайворон-

ський р/н вул. Жовтнева, 14
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0525475204 

0525475911
5. Електронна поштова адреса емітента Zavaigrafit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: 1)Вiдомостi про змiну складу по-

садових осiб емiтента; 2) Вiдомостi про припинення емiтента 
шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або банкрут-
ства за рiшенням вищого органу емiтента або суду.

2. Текст повідомлення
1) Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента:
Повноваження Голова Наглядової ради Хейсон Олег Юрiйович 

(паспорт: серiя НС номер 024309 виданий Соснiвським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 26.10.1997) припинено 17.07.2018 р.
(дата вчинення дiї 17.07.2018) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00008744882% на суму 0.25 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 25.04.2017 року по день припинення повно-
важень. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «ЗГК» (Протокол № 23) вiд 17.07.2018 року. Повноваження Член 
Наглядової ради Горбатюк Вiталiй Васильович (паспорт: серiя ЕА но-
мер 205319 виданий Гайворонським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 12.12.1996) припинено 17.07.2018 р.(дата 
вчинення дiї 17.07.2018) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.06847242651% на суму 195.75 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 25.04.2017 року по день припинення повно-
важень. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «ЗГК» (Протокол № 23) вiд 17.07.2018 року. Повноваження Член 
Наглядової ради Мiркун Людмила Сергiївна (паспорт: серiя ЕА но-
мер 141818 виданий Гайворонським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 27.08.1996) припинено 17.07.2018 р.(дата 
вчинення дiї 17.07.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2017 року по день 
припинення повноважень. Рiшення прийнято черговими загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «ЗГК» (Протокол № 23) вiд 17.07.2018 року. 
Повноваження Член Наглядової ради Д'яченко Наталiя Iванiвна (пас-
порт: серiя ЕА номер 977913 виданий Гайворонським РВ УМВС Укра-
їни в Кiровоградськiй областi 24.09.2002) припинено 17.07.2018 р.
(дата вчинення дiї 17.07.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2017 року по 
день припинення повноважень. Рiшення прийнято черговими загаль-
ними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗГК» (Протокол № 23) вiд 
17.07.2018 року. Повноваження Член Наглядової ради Янко Марта 
Михайлiвна Представник акцiонера ПАТ «ЗГК» - ТОВ «Графiтiнвест» 
(паспорт: серiя ТТ номер 251303 виданий Шевченкiвським РВ ГУДМС 
України в м. Києвi 02.10.2014) припинено 17.07.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 17.07.2018) Акцiонер володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 78.94722% на суму 225695.50 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 25.04.2017 року по день припинення повно-
важень. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «ЗГК» (Протокол № 23) вiд 17.07.2018 року. Член Наглядової 
ради Хейсон Олег Юрiйович (паспорт: серiя НС номер 024309 вида-
ний Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 26.10.1997) 

набула повноваження 17.07.2018 р.(дата вчинення дiї 17.07.2018) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00008% на суму 
0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який набуто повноваження - Обрати строком на три 
роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор 
ТОВ ХIЛЛ, Голова Наглядової ради ПАТ «ЗГК». Рiшення прийнято 
акцiонером черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗГК» 
(Протокол № 23) вiд 17.07.2018 року. Член Наглядової ради Костюк 
Михайло Дмитрович - представник акцiонера Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Графiтiнвест» (ЄДРПОУ 3148471, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 
902 782 штук простих iменних акцiй ПАТ «ЗГК») (паспорт: серiя КА 
номер 467808 виданий Городоцьким РВ УМВС України у Львiвськiй 
областi 19.06.1997) набула повноваження 17.07.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 17.07.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
набуто повноваження - Обрати строком на три роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Заступник Голови Київської 
МДА, зам.директора ТОВ «Заваллiвський графiт». Рiшення прийнято 
акцiонером черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗГК» 
(Протокол № 23) вiд 17.07.2018 року. Член Наглядової ради Колес-
ниченко Тетяна Борисiвна - представник акцiонера Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Графiтiнвест» (ЄДРПОУ 3148471, 
мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 6 (власник 
902 782 штук простих iменних акцiй ПАТ «ЗГК») (паспорт: серiя НС 
номер 159000 виданий Уманським МВ УМВС України у Черкаськiй 
областi 26.12.1996) набула повноваження 17.07.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 17.07.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
набуто повноваження - Обрати строком на три роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Начальник управлiння дозволiв 
Печерського району м. Київ. Рiшення прийнято акцiонером чергови-
ми загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗГК» (Протокол № 23) вiд 
17.07.2018 року. Голова Наглядової ради Хейсон Олег Юрiйович 
(паспорт: серiя НС номер 024309 виданий Соснiвським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 26.10.1997) набула повноваження 
17.07.2018 р.(дата вчинення дiї 17.07.2018) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.00008% на суму 0.25 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
набуто повноваження - Обрати строком на три роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ТОВ ХIЛЛ, Голова 
Наглядової ради ПАТ «ЗГК». Рiшення прийнято акцiонером Протоко-
лом засiдання Наглядової ради ПАТ «ЗГК» № 15 вiд 
17.07.2018 року.

2) Вiдомостi про припинення емiтента шляхом злиття, приєд-
нання, подiлу, перетворення або банкрутства за рiшенням вищо-
го органу емiтента або суду:

* Дата прийняття рішення про перетворення емітента - 
17.07.2018 року;

* Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про перетво-
рення емітента - чергові загальні збори акціонерів товариства;

* Причини рішення про перетворення емітента - В зв'язку з останні-
ми змінами в чинному законодавстві, необхідно змінити тип товари-
ства з публічного акціонерного товариства та приватне акціонерне 
товариство;

* Способ припинення - перетворення;
* Дата проведення загальних зборів - 17.07.2018 року;
* Результати голосування - «ЗА» - 902784 (голосів), що становить 

100% від голосуючих на зборах акціях, «ПРОТИ» - 0(ноль) голосів, 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0(ноль) голосів, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(ноль) голо-
сів;

Змінено найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ 
КОМБІНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВ-
СЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» (скорочене найменування - 
ПрАТ «ЗГК»).

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор _________ Лященко Вiталiй Федорович

М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛIВСЬКИй ГРАФIТОВИй КОМБIНАТ»
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1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «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: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

1. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рі-
шення Акціонера №24 від 16.07.2018) про припинення повноважень Голови 
Спостережної ради Банку Аднана Аначалі, який є представником акціоне-
ра – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини серії U 
№01497651, виданий 21.02.2011 року Посольством Республіки Туреччина в 
м. Києві. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді - 7 місяців. 
Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

2. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішен-
ня Акціонера №24 від 16.07.2018) про обрання Заступником Голови - Членом 
Спостережної ради Аднан Аначалі, який є представником акціонера – АТ «Алтин-
баш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини серії U №01497651, вида-
ний 21.02.2011 року Посольством Республіки Туреччина в м. Києві. Строк, на який 
призначено особу, - 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 ро-
ків займав посаду: Голова Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», Голо-
ва Правління Публічного акціонерного товариства ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

3. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рішен-
ня Акціонера №24 від 16.07.2018) про припинення повноважень Члена Спосте-
режної ради Банку Зафер Озджан, який є представником акціонера – АТ «Ал-
тинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини серії U №00874800 
виданий 21.01.2011, Генеральним Консульством Республіки Туреччина в Жене-
ві. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді – 4 роки 2 місяці. 
Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

4. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рі-
шення Акціонера №24 від 16.07.2018) про обрання Головою Спостережної 
ради Зафер Озджан, який є представником акціонера – АТ «Алтинбаш Хол-

дінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини серії U №00874800 виданий 
21.01.2011, Генеральним Консульством Республіки Туреччина в Женеві. 
Строк, на який призначено особу, 3 роки. Часткою в статутному капіталі това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Протягом 5 років займав посаду: Член Спостережної ради ПАТ «КРЕ-
ДИТВЕСТ БАНК», Голова Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

5. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рі-
шення Акціонера №24 від 16.07.2018) про переобрання на новий строк Чле-
ном Спостережної ради Рамі Хаїм, який є незалежним директором. Паспорт 
громадянина Туреччини серії U №05524965 виданий 23.10.2012 муніципалі-
тетом Бешикташ, Стамбул, Туреччина. Строк, на який призначено особу, 
3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років займав 
посаду: Голова Представництва АТ «HSBC Private Banking» (Туреччина).

6. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рі-
шення Акціонера №24 від 16.07.2018) про переобрання на новий строк Чле-
ном Спостережної ради Селчук Шалдирак, який є незалежним директором. 
Паспорт громадянина Туреччини серії U №00641315 виданий 12.08.2010 по-
сольством Республіки Туреччина в м. Роттердам, Нідерланди. Строк, на який 
призначено особу, 3 роки. Часткою в статутному капіталі товариства не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протя-
гом 5 років займав посаду: Член Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ 
БАНК», Член ради директорів «Access Financial Services IFN SA» (Румунія).

7. 16.07.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Рі-
шення Акціонера №24 від 16.07.2018) про переобрання на новий строк Чле-
ном Спостережної ради Оркун Алтинбаш, який є представником акціонера – 
АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини серії U 
№05482386 виданий 20.11.2012 муніципалітетом Бююкчемедже, Стамбул, Ту-
реччина. Строк, на який призначено особу, три роки. Часткою в статутному 
капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Протягом 5 років займав посаду: Член Спостережної 
ради ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», Член ради директорів Акціонерного товари-
ства «АСВ Холдінг» (Туреччина).

8. 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. 
16.07.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СЛ-ГРУП»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«СЛ-ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 38220430
3. Місцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Кутузова, 18/7В
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 371 41 51, 044 371 41 52
5. Електронна поштова адреса: n.i.besedina@gig-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sl-group.biz
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно Протоколу №14/2018 від 17 липня 2018р. засідання Наглядової 

ради ПРАТ «СЛ-ГРУП» - продовжено строк повноважень Байдика Олега 
Володимировича (паспорт громадянина України МЕ 897538, виданий 
Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 25 вересня 2008 року, іден-
тифікаційний номер 2577113613, мешкає за адресою: м. Київ, пр-т П.Гри-
горенка, буд. 38а, кв. 39; не володіє акціями Товариства; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має; посади, які обіймав 
протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, генеральний дирек-
тор) як Генерального директора Товариства на строк до 23 липня 
2021 року.

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  Байдик О.В.
18.07.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ»
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 

«Вінницяфармація»
2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд.39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteca.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://apteca.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «Вінницяфармація» (надалi - Товари-

ство) 18.07.2018 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 
16.07.2018 р. Товариству стало відомо, що у акціонера - «Територіальні 
громади сіл, селищ, міст Вінницької області» (ідентифікаційний код 
99999999 - 00022438, місцезнаходження 21100, м. Вiнниця, вул. Собор-
на, 70) змінився розмір пакету акцій, а саме: розмір частки акціонера в 
загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій - 34,999999505784%; 
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру па-
кета акцій - 0%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій до зміни розміру пакета акцій - 35,0553438865%; розмір частки акціо-
нера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета 
 акцій - 0%.

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  Гасевич В.В.  19.07.2018
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Заваллiвський графiтовий комбiнат»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00282056
3. Місцезнаходження емітента 26334 смт. Завалля, Гайворон-

ський  р/н вул. Жовтнева, 14
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0525475204 

0525475911
5. Електронна поштова адреса емітента Zavaigrafit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення

* Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 17.07.2018 року;

* Предмет правочину - в процесi здiйснення господарської дiяльностi, 
в зв'язку з тим, що до наступних загальних зборiв акцiонерiв може ви-
никнути необхiднiсть в укладаннi значних правочинiв/правочинiв iз 
заiнтересованiстю, пропоную погодити укладання Генеральним дирек-
тором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства, значних правочинiв/правочинiв iз 
заiнтересованiстю - договорiв вiдчуження/придбання майна або послуг, 
в тому числi кредитних договорiв, договорiв поруки, сукупною вартiстю 
до 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
акцiонерного товариства. ;

* Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства - 20377 тис. грн.;

* Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 40754 тис. грн.;

* Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 50%;

* Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, 
якщо рiшення приймається загальними зборами) - Кiлькiсть акцiонерiв 
якi мають право брати участь у загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ЗГК» 
визначена станом на 24 годину 11 липня 2017 року вiдповiдно до зведе-
ного облiкового реєстру Приватного акцiонерного товариства «Всеукра-
їнський депозитарiй цiнних паперiв» (вихiдний № 163074зв вiд 13 липня 
2018 року) i становить 2094 акцiонерiв, кiлькiсть акцiй 1143526. Для 
участi у загальних зборах зареєструвалось 3 голосуючих акцiонера, що 
у сукупностi володiють 902784 акцiями Товариства, що становить 78,9% 
Статутного капiталу Товариства. Загальнi збори акцiонерiв визнанi пра-
вомочними. Результати голосування - «ЗА» - 902784 (голосiв), що стано-
вить 100% вiд голосуючих на зборах акцiях, «ПРОТИ» - 0(ноль) голосiв, 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0(ноль) голосiв, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(ноль) 
голосiв;

* Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 
акцiонерного товариства - Погодити укладення Генеральним директором 
Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, значних правочинiв/правочинiв iз заiнтересованiстю 
- договорiв вiдчуження/придбання майна або послуг, в тому числi кредит-
них договорiв, договорiв поруки сукупною вартiстю до 50% вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.

* Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 17.07.2018 року;

* Предмет правочину - Виступити поручителем в забезпечення ви-
конання зобов'язань ТОВ «ЗАВАЛЛIВСЬКИЙ ГРАФIТ» (iдентифiкацiйний 
код 32921289) перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за генеральним договором 
№30 про здiйснення кредитування вiд 26.04.2018 року з лiмiтом креди-
тування 10 000 000,00 грн. та термiном дiї лiмiту кредитування до 
25.04.2023 року на умовах визначених ПАТ «КРЕДОБАНК».

* Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства - 10 000 тис. грн.;

* Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 40754 тис. грн.;

* Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 24.53750%;

* Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, 
якщо рiшення приймається загальними зборами) - Кiлькiсть акцiонерiв якi 
мають право брати участь у загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ЗГК» ви-
значена станом на 24 годину 11 липня 2017 року вiдповiдно до зведеного 
облiкового реєстру Приватного акцiонерного товариства «Всеукраїнський 
депозитарiй цiнних паперiв» (вихiдний № 163074зв вiд 13 липня 2018 року) 
i становить 2094 акцiонерiв, кiлькiсть акцiй 1143526. Для участi у загаль-
них зборах зареєструвалось 3 голосуючих акцiонера, що у сукупностi 
володiють 902784 акцiями Товариства, що становить 78,9% Статутного 
капiталу Товариства. Загальнi збори акцiонерiв визнанi правомочними. 
Результати голосування - «ЗА» - 902784 (голосiв), що становить 100% вiд 
голосуючих на зборах акцiях, «ПРОТИ» - 0(ноль) голосiв, «УТРИМА-
ЛИСЬ» - 0(ноль) голосiв, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(ноль) голосiв;

* Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочи-
ну не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 
акцiонерного товариства. - Уповноважити на пiдписання всiх документiв 
та договорiв, необхiдних для виконання рiшення по п. 11 порядку денно-
го, (в тому числi, але не виключно, поруки, змiн та/або доповнень до 
укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорiв) генерального директора То-
вариства Лященко В.Ф., з правом визначення будь-яких умов вказаних 
документiв та договорiв, в тому числi, але не виключно, поруки, змiн та/
або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорiв, на умовах 
визначених рiшенням зборiв.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ Лященко Вiталiй Федорович

М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛIВСЬКИй ГРАФIТОВИй КОМБIНАТ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА»
2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 225 60 00, 044 225 60 02
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://uniqa.ua/about_us/initial_data/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

17 липня 2018 року згiдно з наказом Голови Правлiння вiд 17.07.2018 

№124 п з посади Головного бухгалтера звiльнено Квашу Юрiя Сергiйовича 
(паспорт серiї НС №008238, виданий Уманським МВ УМВС України в 
Черкаськiй областi, 10.08.1995) вiдповiдно до договору про припинення 
трудових вiдносин за угодою сторiн. Часткою в статутному капiталi товари-
ства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Строк перебування на посадi 20 рокiв 10 мiсяцiв 2 дня. До момен-
ту призначення на посаду Головного бухгалтера, виконання обов'язкiв Го-
ловного бухгалтера покладається на Ущапiвську Катерину Iванiвну, Заступ-
ника головного бухгалтера по податках (Наказ №125-п вiд 18.07.2018).

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 Голова Правлiння Ульє Олена 
Володимирiвна

(підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) 18.07.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00412056
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Мельницька, 

буд. 13.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0482) 34-19-55, (0482)34-19-55
5. Електронна поштова адреса: Goloskik.V@khortitsa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://doc.shustov.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

19 липня 2018 року рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 
б/н від 19.07.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень 
члена Правління Товариства Золотарьової Катерини Леонідівни. Товари-
ство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Золотарьова Кате-
рина Леонідівна перебувала на посадi члена Правління Товариства з 

24.04.2016р. по 19.07.2018р. Розмір пакета акцій Товариства, який нале-
жить особі - 0 % статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадовi злочини немає. Замість посадової особи, повнова-
ження якої припиняються, нікого не призначено.

19 липня 2018 року рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 
б/н від 19.07.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень 
члена Правління Товариства Гаспарянц Дмитра Михайловича. Товариство 
не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Гаспарянц Дмитро Ми-
хайлович перебував на посадi члена Правління Товариства з 07.09.2016р. 
по 19.07.2018р. Розмір пакета акцій Товариства, який належить особі - 0 % 
статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадовi злочини немає. Замість посадової особи, повноваження якої при-
пиняються, нікого не призначено.

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

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

Голова Правління  ___________ Городецький Едуард Робертович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  19.07.2018р
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИй КОНЬЯЧНИй ЗАВОД»

До уваги акціонерів ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
Публічне акціонерне товариство «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (код за ЄДРПОУ 

39738762, місцезнаходження: Україна, 02660, м.Київ, пр-т Визволителів, 5) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів: 23 серпня 2018р., 16:00 год. 

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 
02660, Україна, м. Київ, пр-т Визволителів, 5, адміністративна будівля 
№1 (ліворуч після входу на територію підприємства), перший поверх, кім-
ната 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників: початок о 14:40 23 серп-
ня 2018р. за місцем проведення Зборів, закінчення о 15:55 год. 23 серпня 
2018р. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 17 серпня 2018р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: kmm.emitent.in.ua 
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та складу лі-
чильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення за-
гальних зборів.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами Наглядової ради.

Проекти рішень щодо питань порядку денного.
По першому питанню:
1.1. обрати робочу президію у складі: Голова зборів – Татаринцев  Ю.І., 

секретар зборів – Бринь Н.М. 
1.2. обрати лічильну комісію в такому складі: Мірута Л.М. - голова лі-

чильної комісії; Паламарчук Т.О. - член лічильної комісії, Васяно-
вич  М.Ф.  - член лічильної комісії.

По другому питанню:
2.1. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціо-

нерів: По кожному питанню порядку денного до 10 хвилин для виступу. 
Для виступів акціонерів і їхніх представників у дебатах і з метою пропо-
зиції власних проектів рішень з питань порядку денного - до 5 хв. після 
кожної доповіді. Заявки на виступ подавати в письмовій формі секретарю 
зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б, акціонера (його представ-
ника) і кількості голосів. Зазначені заявки приймаються до закінчення об-
говорення відповідного питання порядку денного. Акціонер (його пред-
ставник) може виступати тільки по питанню, що обговорюється, і 
включене до порядку денного. Питання до доповідачів і співдоповідачів 
ставити в письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів з зазна-

ченням найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості 
голосів. Збори проводяться без перерви.

По третьому питанню:
3.1. Прининити повноваження Наглядової ради Товариства у повному 

складі.
По четвертому питанню:
4.1. Обрати членів Наглядової ради з числа осіб, запропонованих ак-

ціонерами.
По п’ятому питанню:
5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради Товариства.
5.2. Надати Генеральному директору повноваження на підписання 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товари-
ства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представни-
ком акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на по-
саду члена наглядової ради - незалежного директора.

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

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення позачерго-
вих Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів 
акціонери вправі ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного.

Бажаючим ознайомитися з документами щодо питань порядку денно-
го, звертатися в робочі дні за адресою: 02660, м.Київ, пр-т Визволите-
лів,  5, адміністративна будівля №2, поверх, 2 кім.2, відповідальна особа 
Близнюк Юрій Михайлович, тел.2923204. 

В день проведення позачергових Загальних зборів акціонери вправі 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у місці їх проведення.

Для реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів 
необхідно мати: акціонерам – паспорт або інший документ, який посвід-
чує особу, представникам – паспорт та довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Генеральний Директор ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАН-

НЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА "КIРОВОГРАДРИБГОСП" 

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 27620, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул.Радянська,64, повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 серпня
2018 р. о 10.00 за за місцезнаходженням Товариства в офісі 1. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.08.2018
р. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
складеного ПАТ "НДУ" станом на 16.07.2018 року загальна кількість прос-
тих іменних акцій Товариства складає 1 422 400 шт., в тому числі голосу-
ючих - 1 083 655 шт.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та вис-
новків Ревізора за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: 00476694.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 27620, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул.Радянська,64, офіс 1, в робочі дні з
09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закін-
чення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів
та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться акціонерами згідно статті 38 Закону України "Про
акціонерні товариства". Для участі в зборах акціонерам необхідно мати
при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність на
участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином
оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань
порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний
розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бу-
ти обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право
голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку
денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, є директор Ніцой Лариса Миколаївна.

Наглядова рада.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
УНIВЕРМАГ"; код за ЄДРПОУ 01562800; місцезнаходження:
61003, м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3; тел/факс: (057) 731-26-55,
731-48-26; e-mail: 01562800@sodruzhestvo.com.ua: адреса сторінки в
мережі Інтернет: http://tsum.bgs.kh.ua, tsum.kharkov.ua. 

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства. 

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-
ності на акції в депозитарній системі, 17.07.2018 р. Частка акціонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.Д.С.Консал-
тинг" (D.D.S.Consulting OU, Estonia, реєстраційний код 14289903, міс-
цезнаходження 10117, Естонія, Харь'юський повіт, м.Таллінн, Кескліан-
наський район, Нарвське шосе, 5) у загальній кількості акцій змінилася
з 85.375% до 0.000%, частка у загальній кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 99.523% до 0.000%.

Директор Семперович I.В. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"

(код за ЄДРПОУ 01270285; вул. Алчевських, 43, м. Харків, 61002) 
повідомляє про дострокове погашення

іменних цільових незабезпечених (звичайних) облігацій серії "Н7"
17.07.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Протокол № 21 від 17.07.2018 р.)
було прийнято рішення здійснити дострокове погашення іменних ціль-
ових незабезпечених (звичайних) облігацій АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
серії "Н7", кошти від розміщення яких були залучені для фінансування
будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків,
проспект Московський (між вулицею Дванадцятого квітня та вулицею
Біблика), будинок 6   у зв'язку із введенням в експлуатацію вищенаве-
деного будинку 26.01.2018 року, а також готовністю документів, необхід-
них для передачі у власність квадратних метрів загальної площі кварти-
ри відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у договорі бро-
нювання.

Параметри випущених облігацій, щодо яких прийнято рішення про
дострокове погашення:

Дата початку строку, у який облігації сері "Н7" мають бути пред'явлені
для дострокового погашення: 01 серпня 2018 року.

Дата закінчення строку, у який облігації серії "Н7" мають бути пред'яв-
лені для дострокового погашення: 31 травня 2019 року.

Власники облігацій серії "Н7" додатково до цього оголошення будуть
повідомлені про дострокове погашення вказаних облігацій відповідно
до реквізитів, зазначених у чинних договорах бронювання.

Голова правління АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" О.М. Харченко

Серія Характеристи-
ка облігацій

Кількість
облігацій,

шт.

Номінальна
вартість однієї
облігації, грн.

Загальна
номінальна

вартість, грн.

Н7
Іменні цільові
незабезпечені

(звичайні)
426 900 70 29 883 000,00

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАН-

НЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА "КIРОВОГРАДРИБГОСП" 

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 27620, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул.Радянська,64, повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 серпня
2018 р. о 10.00 за за місцезнаходженням Товариства в офісі 1. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.08.2018
р. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
складеного ПАТ "НДУ" станом на 16.07.2018 року загальна кількість прос-
тих іменних акцій Товариства складає 1 422 400 шт., в тому числі голосу-
ючих - 1 083 655 шт.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та вис-
новків Ревізора за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: 00476694.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 27620, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул.Радянська,64, офіс 1, в робочі дні з
09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закін-
чення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів
та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться акціонерами згідно статті 38 Закону України "Про
акціонерні товариства". Для участі в зборах акціонерам необхідно мати
при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність на
участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином
оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань
порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний
розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бу-
ти обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право
голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку
денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, є директор Ніцой Лариса Миколаївна.

Наглядова рада.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
УНIВЕРМАГ"; код за ЄДРПОУ 01562800; місцезнаходження:
61003, м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3; тел/факс: (057) 731-26-55,
731-48-26; e-mail: 01562800@sodruzhestvo.com.ua: адреса сторінки в
мережі Інтернет: http://tsum.bgs.kh.ua, tsum.kharkov.ua. 

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства. 

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-
ності на акції в депозитарній системі, 17.07.2018 р. Частка акціонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.Д.С.Консал-
тинг" (D.D.S.Consulting OU, Estonia, реєстраційний код 14289903, міс-
цезнаходження 10117, Естонія, Харь'юський повіт, м.Таллінн, Кескліан-
наський район, Нарвське шосе, 5) у загальній кількості акцій змінилася
з 85.375% до 0.000%, частка у загальній кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 99.523% до 0.000%.

Директор Семперович I.В. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"

(код за ЄДРПОУ 01270285; вул. Алчевських, 43, м. Харків, 61002) 
повідомляє про дострокове погашення

іменних цільових незабезпечених (звичайних) облігацій серії "Н7"
17.07.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Протокол № 21 від 17.07.2018 р.)
було прийнято рішення здійснити дострокове погашення іменних ціль-
ових незабезпечених (звичайних) облігацій АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
серії "Н7", кошти від розміщення яких були залучені для фінансування
будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків,
проспект Московський (між вулицею Дванадцятого квітня та вулицею
Біблика), будинок 6   у зв'язку із введенням в експлуатацію вищенаве-
деного будинку 26.01.2018 року, а також готовністю документів, необхід-
них для передачі у власність квадратних метрів загальної площі кварти-
ри відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у договорі бро-
нювання.

Параметри випущених облігацій, щодо яких прийнято рішення про
дострокове погашення:

Дата початку строку, у який облігації сері "Н7" мають бути пред'явлені
для дострокового погашення: 01 серпня 2018 року.

Дата закінчення строку, у який облігації серії "Н7" мають бути пред'яв-
лені для дострокового погашення: 31 травня 2019 року.

Власники облігацій серії "Н7" додатково до цього оголошення будуть
повідомлені про дострокове погашення вказаних облігацій відповідно
до реквізитів, зазначених у чинних договорах бронювання.

Голова правління АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" О.М. Харченко

Серія Характеристи-
ка облігацій

Кількість
облігацій,

шт.

Номінальна
вартість однієї
облігації, грн.

Загальна
номінальна

вартість, грн.

Н7
Іменні цільові
незабезпечені

(звичайні)
426 900 70 29 883 000,00

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне 

акцiонерне товариство «Козельщинський райагропостач»2. Код за 
ЄДРПОУ 00906516 3. Місцезнаходження 39132, Полтавська обл. Козель-
щинський р-н с.Лутовинiвка , Котляревського,б.17 4. Міжміський код, те-
лефон та факс (05342)95428 (05342)95428 5. Електронна поштова адре-
са 00906516@at24.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації agropostach.at24.com.ua 7. Вид особ-
ливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення: Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства 
(протокол № 17/07 вiд 17.07.2018р.) у зв’язку iз звiльненням за власним 
бажанням припиненi повноваження: Директор – Кофтєлєв Тимофiй 
Анатолiйович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних не отримано, не володiє часткою в статутному капiталi 

товариства. Особа перебувала на посадi з 18.05.2018р. по 18.07. 2018р. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № 17/07 
вiд 17.07.2018р.) у зв’язку з обранням в.о. директора Товариства обрано: 
В.о. директора – Вовк Сергiй Володимирович, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. Попередньо займав посади: 
юрист ТОВ АФГ «Аелiта», голова ФГ Вовк Сергiй Володимирович. Особа 
обрана на посаду термiном на 3 (три) мiсяцi з 19.07.2018р по 19.10.2018 р. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Директор Кофтєлєв Тимофiй 
Анатолiйович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОЗЕЛЬщИНСЬКИй РАйАГРОПОСТАЧ»

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ПрАТ КЕЗ «ТРАНССИГНАЛ»
Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від 

18.07.2018р. № 129. Припинено повноваження члена ревізійної комісії За-
вирухи О.С. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочи-
ни не має. Перебував на посаді з 16.01.2018р.

Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від 
18.07.2018р. № 130.

Членом наглядової ради обрано Паробка Д.О. як представника 
ПАТ «Укр залізниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не 
володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: директор Департаменту адміністративного 
забезпечення ПАТ «Укрзалізниця», заступник директора філії «Центр сер-
вісного забезпечення» ПАТ «Укрзалізниця», заступник генерального ди-
ректора з економіки та фінансів ДГП «Укргеофізика», виконавчий дирек-
тор ТОВ «ВКК «Укрбудінвест-2000».
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАН-

НЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА "КIРОВОГРАДРИБГОСП" 

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 27620, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул.Радянська,64, повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 серпня
2018 р. о 10.00 за за місцезнаходженням Товариства в офісі 1. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) - з 09.30 до 09.55. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.08.2018
р. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства,
складеного ПАТ "НДУ" станом на 16.07.2018 року загальна кількість прос-
тих іменних акцій Товариства складає 1 422 400 шт., в тому числі голосу-
ючих - 1 083 655 шт.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних
зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття
рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та вис-
новків Ревізора за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибут-
ку Товариства (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: 00476694.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 27620, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул.Радянська,64, офіс 1, в робочі дні з
09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закін-
чення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів
та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться акціонерами згідно статті 38 Закону України "Про
акціонерні товариства". Для участі в зборах акціонерам необхідно мати
при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність на
участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином
оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань
порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний
розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бу-
ти обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право
голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку
денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, є директор Ніцой Лариса Миколаївна.

Наглядова рада.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
УНIВЕРМАГ"; код за ЄДРПОУ 01562800; місцезнаходження:
61003, м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3; тел/факс: (057) 731-26-55,
731-48-26; e-mail: 01562800@sodruzhestvo.com.ua: адреса сторінки в
мережі Інтернет: http://tsum.bgs.kh.ua, tsum.kharkov.ua. 

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства. 

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-
ності на акції в депозитарній системі, 17.07.2018 р. Частка акціонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.Д.С.Консал-
тинг" (D.D.S.Consulting OU, Estonia, реєстраційний код 14289903, міс-
цезнаходження 10117, Естонія, Харь'юський повіт, м.Таллінн, Кескліан-
наський район, Нарвське шосе, 5) у загальній кількості акцій змінилася
з 85.375% до 0.000%, частка у загальній кількості голосуючих акцій змі-
нилася з 99.523% до 0.000%.

Директор Семперович I.В. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"

(код за ЄДРПОУ 01270285; вул. Алчевських, 43, м. Харків, 61002) 
повідомляє про дострокове погашення

іменних цільових незабезпечених (звичайних) облігацій серії "Н7"
17.07.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Протокол № 21 від 17.07.2018 р.)
було прийнято рішення здійснити дострокове погашення іменних ціль-
ових незабезпечених (звичайних) облігацій АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"
серії "Н7", кошти від розміщення яких були залучені для фінансування
будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків,
проспект Московський (між вулицею Дванадцятого квітня та вулицею
Біблика), будинок 6   у зв'язку із введенням в експлуатацію вищенаве-
деного будинку 26.01.2018 року, а також готовністю документів, необхід-
них для передачі у власність квадратних метрів загальної площі кварти-
ри відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у договорі бро-
нювання.

Параметри випущених облігацій, щодо яких прийнято рішення про
дострокове погашення:

Дата початку строку, у який облігації сері "Н7" мають бути пред'явлені
для дострокового погашення: 01 серпня 2018 року.

Дата закінчення строку, у який облігації серії "Н7" мають бути пред'яв-
лені для дострокового погашення: 31 травня 2019 року.

Власники облігацій серії "Н7" додатково до цього оголошення будуть
повідомлені про дострокове погашення вказаних облігацій відповідно
до реквізитів, зазначених у чинних договорах бронювання.

Голова правління АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" О.М. Харченко

Серія Характеристи-
ка облігацій

Кількість
облігацій,

шт.

Номінальна
вартість однієї
облігації, грн.

Загальна
номінальна

вартість, грн.

Н7
Іменні цільові
незабезпечені

(звичайні)
426 900 70 29 883 000,00

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ»
Повідомлення 

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

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 23734213
3. Місцезнаходження: 03056 Київ, Борщагівська, 145
4. Міжміський код, телефон та факс: 457-80-80, 457-80-80
5. Електронна поштова адреса: office@uosk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі — Това-
риство) від 18.07.2018 року, протоколом №180718/1, Головою Наглядової 
ради Товариства обрано Марченка Михайла Івановича (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Марченко Михайло Івано-
вич — представник акціонера — Управління поліції охорони у місті Києві в 
Наглядовій раді Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, 
якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) 
— 0  (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства згід-
но Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі по-
садових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради від 
18.07.2018 року, протокол №180718/1. Протягом останніх 5 (п'яти) років 
обій мав наступні посади: 10.09.2013 — 25.12.2013, Управління Державної 
служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, заступник начальника 
відділу правового забезпечення; 26.12.2013 — 03.08.2015, Управління 
Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, заступник 
начальника відділу Юридичного забезпечення; 04.08.2015 — 06.11.2015, 
Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, 
завідувач сектору матеріального забезпечення; 07.11.2015 — 31.01.2017, 
Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сектору; 01.02.2017 — 
по теперішній час, Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сек-
тору логістики.

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

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

2. Генеральний директор  Парфенюк С.С.
18.07.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТТЯ»

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 ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТТЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225 60 06, (044) 225 60 07
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації https://uniqa/ua/about_us/initial_
data/

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

II. Текст повідомлення
17 липня 2018 року згiдно з наказом Голови Правлiння вiд 17.07.2018 

№24п з посади Головного бухгалтера звiльнено Квашу Юрiя Сергiйовича 
(паспорт серiї НС №008238, виданий Уманським МВ УМВС України в 
Черкаськiй областi, 10.08.1995) вiдповiдно до договору про припинення 
трудових вiдносин за угодою сторiн. Часткою в статутному капiталi това-
риства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Строк перебування на посадi 11 рокiв 11 мiсяцiв 9 днiв. 
До моменту призначення на посаду Головного бухгалтера, виконання 
обов’язкiв Головного бухгалтера покладається на Бондаренко Вiкторiю 
Iванiвну, бухгалтера (Наказ №25-п вiд 18.07.2018).

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 Голова Правлiння Симончук Володимир 
Миколайович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 18.07.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА»

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 ТОВА-

РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА»
2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 225 60 00, 044 225 60 02
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації https://uniqa.ua/about_us/initial_
data/

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

II. Текст повідомлення
18 липня 2018 року згiдно з наказом Голови Правлiння вiд 18.07.2018 

№125-п на заступника головного бухгалтера по податках Ущапiвську Ка-
терину Iванiвну (паспорт серiї СО №742266, виданий Ватутiнським РУ 
ГУ МВС України в мiстi Києвi, 30.08.2001) покладено виконання 
обов’язкiв Головного бухгалтера на пiдставi її згоди з 18 липня 2018 року 
до моменту призначення на посаду Головного бухгалтера. Часткою в 
статутному капiталi товариства не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера по по-
датках ПрАТ «СК «УНIКА», бухгалтер ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ».

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 Голова Правлiння Ульє Олена 
Володимирiвна

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 18.07.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №137, 20 липня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

Шановний акціонере!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» повідомляє про проведення 

позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ВТБ БАНК», що відбудуться 
20 серпня 2018 року о 10:00 за адресою місцезнаходження: Україна, 
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26, 
2-й поверх, зал №210 (далі по тексту - Загальні збори).

Проект порядку денного.
1. Про обрання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів АТ «ВТБ БАНК».
2. Про затвердження Статуту АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.
3. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ВТБ БАНК» в 

новій редакції.
Проект рішення з першого питання проекту порядку денного «Про об-

рання складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
АТ «ВТБ БАНК»: 

Обрати до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-
онерів АТ «ВТБ БАНК», які проводяться 20 серпня 2018 року наступних 
осіб:

- Шевцова Анна Володимирівна;
- Плющ Віталій Володимирович;
- Лісковська Світлана Михайлівна. 
Проект рішення з другого питання проекту порядку денного «Про за-

твердження Статуту АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції»: 
І. Затвердити Статут АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції (Додаток №2).
ІІ. Доручити Голові Правління АТ «ВТБ БАНК» Вайсману Костянтину 

Михайловичу або у разі його відсутності особі, яка виконує його обов’язки, 
підписати Статут АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції.

ІІІ. Доручити Правлінню АТ «ВТБ БАНК» забезпечити погодження та 
державну реєстрацію Статуту АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції відповідно 
до законодавства.

Проект рішення з третього питання порядку денного «Про затверджен-
ня Положення про Наглядову раду АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції»: 

І. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ВТБ БАНК» в новій 
редакції (Додаток №4). 

ІІ. Визначити датою набрання чинності Положення про Наглядову раду 
АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту АТ  «ВТБ 
БАНК» в новій редакції.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація із проектом 
рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загаль-
них зборів: www.vtb.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме на 19 липня 2018 року:

- прості акції становлять 367 952 426 565 штук;
- привілейовані акції становлять 512 810 штук.
З них 367 948 309 758 прості акції є голосуючими та 4 116 807 прості 

акції є неголосуючими акціями.
Відповідно до Статуту АТ «ВТБ БАНК» привілейовані акції права голосу 

з питань порядку денного Загальних зборів АТ «ВТБ БАНК» їх власникам 
не дають.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення За-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Банку пода-
ється в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пи-
тань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами 
питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє 
акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також про-
екти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами (матеріа-
лами) відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 
17 серпня 2018 року (включно) у робочі дні з 10.00 до 12.00 за адресою 
місцезнаходження АТ «ВТБ БАНК»: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шев-
ченка / вулиця Пушкінська, будинок 8/26, кімната 705. Відповідальна осо-
ба  – Корпоративний секретар Айбабіна Вікторія Олександрівна. Телефон 
для довідок +380 (44) 498-64-46. 

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлен-
ня на підставі його письмового запиту, отриманого Банком. Письмовий 
запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсила-
ється акціонером за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлен-
ня. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у За-
гальних зборах та у місці проведення Загальних зборів без попередньо-
го письмового запиту. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного За-
гальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (мате-
ріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 01004, м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, будинок 8/26.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватись 20 серпня 
2018 року з 09:00 до 09:45 за місцем їх проведення: Україна, м. Київ, буль-
вар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26, 2-й поверх, зал 
№210. 

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представни-
кам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіре-
ність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до 
законодавства України.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеного за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Загальних зборів, тобто на 24:00 14 серпня 2018 року.

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

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

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

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

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

АТ «ВТБ БАНК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Волиньтурист"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02593659

3. Місцезнаходження емітента 43005 Волинська обл., мiсто Луцьк 
просп. Президента Грушевського, 
будинок 33

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

voluntyrist@ft.net.ua

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

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

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛИНЬТУРИСТ”
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Позачерговими загальними зборами ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» якi 
вiдбулися 18.07.2018 року (Рiшення №Р-32-4 вiд 18.07.2018р. оформлене 
протоколом №32 вiд 18.07.2018р.) було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: вiдчуження окремих об’єктiв нерухомого майна 
пансiонату «Шацькi озера» - фiлiї ПрАТ «Волиньтурист», шляхом прямого 
продажу за цiною визначеною експертною оцiнкою, якi розташованi за 
адресою: Волинська область, Шацький район, с. Свiтязь, Гушово урочище, 
вулиця Гайова, 2, а саме: будiвлю корпусу № 1 пансiонату «Шацькi озера», 
площею 897,8 кв.м, що належить на правi власностi ПрАТ «ВОЛИНЬ-
ТУРИСТ».

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: 2769,93 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi  - 19373,0 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 14,2979%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 247070 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 247070 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення 
«за» - 247070 шт., «проти» - 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: немає.

Голова правлiння ____________  Заяць Федiр Федорович

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Київський завод «Радар»
2. Код за ЄДРПОУ 14307274
3. Місцезнаходження 03150, Київ, Предславинська, 35
4. Міжміський код, телефон та факс 0445299303 0445216805
5. Електронна поштова адреса denisov@adsl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://radar.net.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 17.07.2018 р. №224 припинено 

повноваження члена Наглядової ради Клименка Артема Ростиславовича, 

згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних да-
них не отримано. Особа не володiє часткою в статутному капiталi товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Осо-
ба перебувала на посадi з 26.11.2012 р. по 17.07.2018 р.

Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 17.07.2018 р. №224 призначено чле-
ном наглядової ради Сiльченка Олексiя Анатолiйовича, згоди посадової особи 
на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Особа не 
володiє часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особа призначена безстроково.

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

Воронiн Володимир Олександро-
вич

Голова правлiння - ге-
неральний директор

(під-
пис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.07.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИй ЗАВОД «РАДАР»

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 емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»

2. Код за ЄДРПО 14361575
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, Пушкiнська, 42/4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 70 14 
5. Електронна поштова адреса Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://credit-agricole.ua/o-banke/
dokumenti-ta-zviti

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

II. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi – «Банк») 17 липня 2018 року було при-
йнято рiшення (протокол №9) припинити повноваження (звiльнити) Члена 
Правлiння - Директора з фiнансових ринкiв: п. Ганаха Вадима 
В’ячеславовича з 31 липня 2018 року. Пiдстава та обґрунтування змiн: 
прий няття рiшення Спостережною радою. Ганах Вадим В’ячеславович пе-
ребував на посадi Члена Правлiння - Директора з фiнансових ринкiв Банку 
протягом 5-ти рокiв та 7-ми мiсяцiв. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашена або 
будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, 
вiдсутня. На посаду замiсть нього Спостережною Радою Банку нiкого не 
призначено (не обрано).

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Пьотровскi Жан-Поль
Голова Правлiння (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)18.07.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публічне акці-
онерне товариство «Дубровицьке хлібоприймальне підприємство». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 00955816. 3. Місцезнаходження: 34100, Рівненська обл.,  
м.Дубровиця, вул. Залiзнична, 16. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(03658) 2-25-32, (03658) 2-17-88. 5. Електронна поштова адреcа:  
dubrxpp@denwer.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: 00955816.
denwer.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 17.07.2018р. (протокол №1/18 вiд 17.07.2018р.) припинено повнова-
ження членiв Наглядової ради Товариства, які перебували на своїх поса-
дах протягом 8 років, у повному складi, зокрема: припинено повноважен-
ня: Голови Наглядової ради - Моленка Анатолiя Олександровича. 
Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними 
акцiями в кiлькостi 5 шт., що складає 0,0003% в статутному капiталi 
емiтента; Припинено повноваження члена Наглядової ради - Смужевича 
Андрiя Олександровича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 1120 шт., що складає 0,07% 
в статутному капiталi емiтента; Припинено повноваження члена Наглядо-
вої ради – Смужевич Ольги Охримівни. Посадова особа є акцiонером То-
вариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 1120 шт., що 
складає 0,07% в статутному капiталi емiтента; Припинено повноваження 
члена Наглядової ради - Бруяки Оксани Василівни. Посадова особа акція-
ми товариства не володіє. Замість звільненої посадової особи нікого не 
призначено, оскільки внесено зміни до статуту, який передбачає кількіс-
ний склад Наглядової ради 3 особи; Припинено повноваження члена На-
глядової ради – Конончука Ігора Павловича. Посадова особа акціями то-
вариства не володіє. Замість звільненої посадової особи нікого не 
призначено, оскільки внесено зміни до статуту, який передбачає кількіс-
ний склад Наглядової ради 3 особи. Згiдно рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 17.07.2018р. (протокол №1/18 вiд 17.07.2018р.) припинено 
повноваження членiв Ревізійної комісії, які перебували на своїх посадах 
протягом 8 років, у повному складi, зокрема: припинено повноваження: 
Голови Ревізійної комісії - Олексiйовець Тамари Пантелеймонiвни. Поса-
дова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними 
акцiями в кiлькостi 50 шт., що складає 0,00312% в статутному капiталi 
емiтента. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено; При-
пинено повноваження члена Ревізійної комісії – Конончука Володимира 
Леонідовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє про-
стими iменними акцiями в кiлькостi 1120 шт., що складає 0,07% в статут-
ному капiталi емiтента. Замість звільненої посадової особи нікого не при-
значено; Припинено повноваження члена Ревізійної комісії – Шоробура 

Ігора Миколайовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка 
володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 30 шт., що складає 0,002% 
в статутному капiталi емiтента. Замість звільненої посадової особи нікого 
не призначено. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.07.2018р. 
(протокол №1/18 вiд 17.07.2018р.) припинено повноваження членів прав-
ління, які перебували на своїх посадах протягом 8 років, у повному складi, 
зокрема: припинено повноваження: члена правління – годунко Ніни Корні-
ївни. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими 
iменними акцiями в кiлькостi 50 шт., що складає 0,003% в статутному 
капiталi емiтента. Замість звільненої посадової особи нікого не призначе-
но; Припинено повноваження члена правління – Сидоришиної Світлани 
Миколаївни. Посадова особа акціями товариства не володіє. Замість 
звільненої посадової особи нікого не призначено. Згiдно рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 17.07.2018р. (протокол №1/18 вiд 17.07.2018р.) 
припинено повноваження голови правління Конончука Геннадія Леонідо-
вича, який перебував на своїй посаді 16 років. Згiдно рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 17.07.2018р. (протокол №1/18 вiд 17.07.2018р.) при-
значено на посаду директора на строк до відкликання загальними збора-
ми акціонерів Конончука Геннадія Леонідовича. Посадова особа є 
акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 
988217 шт., що складає 61,74% в статутному капiталi емiтента. Посади, 
які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова правління 
ПАТ «Дубровицьке ХПП». Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
17.07.2018р. (протокол №1/18 вiд 17.07.2018р.) призначено терміном на 
3  роки новий склад Наглядової ради Товариства, а саме: призначено Го-
ловою Наглядової ради Товариства Олексiйовець Тамару Пантелеймонiвну. 
Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними 
акцiями в кiлькостi 50 шт., що складає 0,00312% в статутному капiталi 
емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду Голови Ревізійної 
комісії ПАТ «Дубровицьке ХПП». Обрано членом Наглядової ради Това-
риства Смужевича Андрiя Олександровича. Посадова особа є акцiонером 
Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 1120 шт., 
що складає 0,07% в статутному капiталi емітента. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Дубровицьке ХПП». 
Обрано членом Наглядової ради Товариства Смужевич Ольгу Охримівну. 
Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними 
акцiями в кiлькостi 1120 шт., що складає 0,07% в статутному капiталi емі-
тента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду члена Наглядової 
ради ПАТ «Дубровицьке ХПП». Всі звільнені та обрані посадові особи то-
вариства не мають непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини та не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Директор Конончук Геннадiй Леонiдович; 
17.07.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну 
складу посадових осіб) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Українська залiзниця"

2. Код за ЄДРПОУ 40075815
3. Місцезнаходження 03150 м. Київ вул. Тверська,5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 465-00-00 (044) 465-32-45
5. Електронна поштова адреса gavrilyuk@uz.gov.ua, 

fatych@uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

uz.gov.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
На засіданні наглядової ради публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця», яке відбулося 17.07.2018, Аджунера Шевкі (не-
залежного члена наглядової ради) обрано головою наглядової ради, 
Білака Е. Даніеля (представника держави у наглядовій раді) обрано за-
ступником голови наглядової ради, Молнара Мирослава Мирославови-
ча обрано корпоративним секретарем.

Строків обрання голови, заступника голови наглядової ради та кор-
поративного секретаря товариства зазначеним рішенням наглядової 
ради не визначено.

Інформація про інші посади, які обіймали голова та заступник голови 
наглядової ради протягом останніх п’яти років та на розкриття паспорт-
них даних не надано.

Попередня посада, яку обіймав Молнар Мирослав Мирославович – 
директор Офісу корпоративного секретаря ПАТ «Укрзалізниця». Згоди 
щодо розкриття паспортних даних та iнформацiї про посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв, крiм попередньої посади, не нада-
но.

Пакетом акцій у статутному капіталі ПАТ «Укрзалізниця» голова, за-
ступник голови наглядової ради та корпоративний секретар товариства 
не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не мають.

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 Бужор Олександр Якович
Член правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.07.18
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення 
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХНІКА»
(Код ЄДРПОУ 19125454, місцезнаходження: 03142, м. Київ, 

пр-т Академіка Палладіна, 44, к.104), надалі – Товариство, повідомляє 
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 
16 год. 00 хв. 06 серпня 2018 року. 

Місце проведення позачергових загальних зборів Товариства – 
приміщення Товариства за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Палла-
діна, 44, 1 поверх корпусу 8, кімн.№6.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі в позачергових за-
гальних зборах Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 06 серп-
ня 2018 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 31 лип-
ня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з за-
значенням черговості їх розгляду:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Внесення змін в Статут Товариства.
Проекти рішень, щодо питань, включених до проекту порядку 

денного:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Йовенко Оксани Олександрів-

ни, Іванової Катерини Андріївни, Сєрової Олени Германівни. 
2. Внести зміни в Статут Товариства шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
Генеральний директор ПрАТ «Екотехніка»           Проскура С.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКОТЕХНІКА»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОФІРМА «ГЮНІВСЬКА» 21
2. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 15
3. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 15
4. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 20
5. АТ ВТБ БАНК 20
6. ПАТ ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 22
7. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 23
8. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 14
9. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 16

10. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» 12
11. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ» ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНА»
8

12. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА»

8

13. ПАТ ІДЕЯ БАНК 7
14. ПРАТ КЕЗ «ТРАНССИГНАЛ» 18
15. ПАТ КИЇВМЕТАЛ-МЕТ 17
16. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» 21
17. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО 

ГОСПОДАРСТВА «КІРОВОГРАДРИБГОСП»
18

18. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 18
19. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 21
20. ПРАТ МИКОЛАЇВМОЛПРОМ 13
21. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 17
22. ПРАТ СЛ-ГРУП 15
23. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА 

ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
9

24. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА 
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

9

25. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА 
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

10

26. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 13
27. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 19
28. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 16
29. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 19
30. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 18
31. ПАТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 22
32. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 19
33. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 7
34. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 19
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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 № 18137
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
19.07.2018 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 


