
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого 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 (зі змінами), від-
повідно до документів, наданих ПрАТ «Обухівська рай-
сільгоспхімія» (вул. Калинова, буд. 57, м. Обухів, Київ-
ська обл., 08700, код за ЄДРПОУ: 05489230) на 
скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Обухівська 
райсільгоспхімія» у зв’язку з перетворенням акціонерно-
го товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «обухівська райсільгоспхімія» (код за ЄДРПОУ: 
05489230). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Обухівська райсільгоспхімія» від 06 грудня 2011 
року №536/1/11, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (дата видачі – 08 липня 2016 
року, дата видачі на підставі акта від 26.07.2016р. 
№2‑ЦА‑КФ: «26» липня 2016р.), анульовано – розпоря-

дження № 319‑др‑С‑а від 12 грудня 2018 року. 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого 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 (зі змінами), від-
повідно до документів, наданих ПрАТ «Промкомплект» 
(вул. Котлова, буд. 68, м. Харків, 61052, код за ЄДРПОУ: 
24126941) на скасування реєстрації випуску акцій 
ПрАТ «Промкомплект» у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «промкомплект» (код за ЄДРПОУ: 24126941). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Пром-
комплект» від 24 січня 2011 року №09/20/1/11, видане 
Харківським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку (дата видачі – 
13 липня 2011 року), анульовано – розпорядження 
№ 320‑др‑С‑а від 12 грудня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
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ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих прат «луцький завод комуналь-
ного устаткування» (пров. Макарова, 5, м. Луцьк, Во-
линська область, 43006, код за ЄДРПОУ: 05495414) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Луцький 
завод комунального устаткування» (код за ЄДРПОУ: 
05495414) – розпорядження № 341‑др‑З від 12 грудня 
2018 року. 

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

«14» грудня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, 
на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467, на під-
ставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 

року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб ‑ підприємців та громад-
ських формувань, у формі Витягу від 10.12.2018 року за 
№1004754660 про внесення 23.05.2018 року запису про 
судове рішення про визнання юридичної особи банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури, 24.04.2018, 
24.04.2018, 911/1814/17 Господарський суд Київської об-
ласті та інформації, наданої ліквідатором пат «василь-
ківхлібопродукт» Нагіх Л. К. від 20.11.2018 року 
№63/1814 (вх. від 26.11.2018 року №50/369‑АП), зупине-
но обіг акцій ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за 
ЄДРПОУ: 00951741) – розпорядження № 342‑др‑З від 
13 грудня 2018 року.

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

«17» грудня 2018 року.
13.12.2018 р.
01010, м. Київ‑601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254‑23‑77
E‑mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес‑службу нКцпфр обов’язкове.

№ 
з/п

Дата прийняття 
рішення

Назва органу, який 
прийняв рішення про 

викуп емітентом 
власних акцій

Кількість акцій, 
що підлягають 

викупу (шт.)

Дата реєстрації 
випуску акцій, що 

підлягають 
викупу

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску акцій, що 
підлягають 

викупу

Найменування органу, 
який здійснив державну 

реєстрацію випуску 
акцій, що підлягають 

викупу

Частка від розміру 
статутного капіталу (у 

відсотках)

12.12.2018 позачергові 
загальні збори 

приватного 
акціонерного 

товариства «Плодо-
овощ»

134000 18.11.2010 247/05/1/10 ДКЦПФР Донецьке 
теруправління

27.171653881795

Позачерговими загальними зборами приватного акціонерного товариства «плодоовощ» далi ‑ Емiтент), якi вiдбулися‑ 12.12.2018р за адресою 
87512, Донецька область, м. Маріуполь, Володарське шосе, буд. №1 прийнято рiшення про викуп акцiй у окремих акцiонерiв. Перiод викупу ‑ впро-
довж 1 року з моменту ухвалення рiшення про викуп позачерговими Загальними зборами ( з 13.12.2018‑13.12.2019).мета викупу: щодо 134000 
простих iменних акцiй – продаж.Порядок визначення цiни викупу ‑ за цiною, затвердженою Наглядовою Радою з урахуванням цiни, визначеної 
суб'єктом оцiночної дiяльностi, залученим за рiшенням Наглядової Ради, станом на останнiй робочий день перед розмiщенням повiдомлення про 
проведення позачергових Загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення про викуп акцiй. Номiнальна вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї 
Емiтента складає 0,25 грн. Ринкова цiна для здiйснення викупу акцiй затверджується Наглядовою Радою станом на 20.11.2018 р.Пiдлягають викупу у 
акціонера Товариства з додатковою відповідальністю "АГРО-СЕРВІС". - 134 000 шт. простих іменних акцій, що складає 27.171653881795 вiдсоткiв 
статутного капiталу. Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, що передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй, складає 0.0004 грн. 
Станом до викупу акцiй володiють значним пакетом акцiй наступнi акцiонери: ТДВ «АГРО‑СЕРВIС» ( 20319695) Від загальної кількості акцій (у 
відсотках) ‑ 27.171653881795, Савоськiна Тетяна Олександрiвна ‑ 27.40504622223(у відсотках) Яцко Свiтлана Миколаївна ‑ 19.46625949741(у 
відсотках).У Емiтента вiдсутнi ранiше викупленi власнi акцiї. Пiдлягають викупу акцiї, випуск яких зареєстрований 18.11.2010р., номер свiдоцтва: 
247/05/1/10, якцiї мають мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA№4000100457. особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством12.12.2018 
Голова правління Савоськiна тетяна олександрiвна

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1.Повне найменування емітента ‑ приватне акцiонерне товариство 

«плодоовощ» 
2.ІКЮО за ЄДРПОУ ( 20338818) 3.місцезнаходження 87512 Марiуполь 

Володарське шоссе буд 1, 4.міжміський код та телефон емітента (06247) 
3‑61‑38 (06247) 3‑61‑38,5.Електронна поштова адреса plodov@emitent.net.
ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації ‑ http://20338818.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації відомості про прийняття рішення про 
викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів 
інтервального та відкритого типу

приватне аКцiонерне товариСтво  
«плодоовощ»
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особлива інформація емітента 
прат «УКраГро нпК» (31961067)

про зміну складу посадових осіб емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "УКРАГРО НПК"
2. Організаційно‑правова форма 
емітента 

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 19200 м. Жашків вул. Промислова, 1
4. Код ЄДРПОУ 31961067
5. Міжміський код та телефон, факс (04747) 6‑00‑71 (04747) 6‑00‑72
6. Електронна поштова адреса o.mishchenko@urozhai.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття

Зміни 
(при-

значе-
но або 
звіль-
нено)

Посада Прізвище, ім’я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 

особи або 
ідентифіка-
ційний код 

за ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6

11.12.2018 обрано Гене-
ральний 
директор

Довбня 
Володимир 
Вікторович

‑ ‑ ‑ * 0

Зміст інформації:
Обрано на новий термін на посаду генерального директора Довбню 

Володимира Вікторовича (фізична особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних) з 16.12.2018 року строком на один рік у зв'язку 
із наближенням терміну спливу повноважень посадової особи ‑ гене-
рального директора Довбні Володимира Вікторовича. Кандидатура на 
посаду генерального директора була запропонована єдиним акціонером 
емітента. Орган емітента який прийняв рішення: єдиний акціонер 
ПРАТ «УКРАГРО НПК», який одноосібно виконує повноваження загаль-
них зборів акціонерів. Дата прийняття рішення: 11.12.2018 р. Розмір па-
кета акцій емітента, яким володіє посадова особа, складає 0%; частка, 
якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 
0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протя-
гом останніх п'яти років: керівник апарату командувача Головного управ-
ління внутрішніх військ МВС України, начальник відділу внутрішнього 
контролю у ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», заступник генерального ди-
ректора з питань безпеки у ПРАТ «УКРАГРО НПК», генеральний дирек-
тор ПРАТ «УКРАГРО НПК».

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраГро нпК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації І. Загальні відо-
мості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи: 00130926. 3.Місцезнаходження: 69035, м. Запорiжжя, 
вул. Сталеварiв,14. 4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 286‑33‑86, 
(061) 286‑33‑89. 5. Електронна поштова адреса: a.a.bojko@zoe.com.ua. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.zoe.com.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів. ІІ. Текст повідомлення: 07.12.2018 Наглядовою радою 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» прийнято рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину (протокол № 12): укладання мiж 
ПАТ  «Запорiжжяобленерго» та Державною установою «Запорiзький об-
ласний лабораторний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України» дого-
вору оренди частини нежитлової двоповерхової адмiнiстративної будiвлi за 
адресою: м.Запорiжжя, вул. Генераторна,9. Вартiсть активiв 
ПАТ  «Запорiжжяобленерго» за данними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 2 233 658 тис. грн.

Загальна ринкова вартiсть оренди за договором складає 203 тис. грн. 
Спiввiдношення вартостi оренди нерухомого майна, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв товариства за данними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 0,009%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв На-
глядової ради при прийняттi рiшення ‑ 5. При голосуваннi членiв Наглядо-
вої ради загальна кiлькiсть голосiв «за» прийняття рiшення ‑ 5, «проти» ‑ 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
визначенi п.20.1.1. Статуту ПАТ «Запорiжжяобленерго», згiдно з яким неза-
лежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого 
майна.

07.12.2018 Наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол 
№ 12): укладання ПАТ «Запорiжжяобленерго» договору про поворотну 
фiнансову допомогу ТОВ «Запорiжжяелектропостачання». Вартiсть 
активiв ПАТ «Запорiжжяобленерго» за данними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 2 233 658 тис. грн. Загальна сума поворот-
ної фiнансової допомоги складає 100 тис. грн. Спiввiдношення суми по-
воротної фiнансової допомоги, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв товариства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 0,004%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради при 
прийняттi рiшення ‑ 5. При голосуваннi членiв Наглядової ради загальна 
кiлькiсть голосiв «за» прийняття рiшення ‑ 5, «проти» ‑ 0. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину визначенi 
п.20.1.1. Статуту ПАТ «Запорiжжяобленерго», згiдно з яким незалежно вiд 
вартостi значними правочинами є надання фiнансової допомоги. ІІІ. Під-
пис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Найменування посади: В.о. генерального ди-
ректора ПАТ «Запорiжжяобленерго» Ангелова Олена Петрiвна. 
10.12.2018.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЖЖяоБленерГо»

повідомлення про виникнення особливої інформації І. Загальні 
відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи: 00130926. 3.Місцезнаходження: 69035, м. Запорiжжя, 
вул. Сталеварiв,14. 4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 286‑33‑86, 
(061) 286‑33‑89. 5. Електронна поштова адреса: a.a.bojko@zoe.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.zoe.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. текст 
повідомлення: 07.12. 2018 наглядовою радою ПАТ «Запорiжжяобленерго» 
(протокол № 12) обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Запорiж жя‑
обленерго» Попова Дмитра Сергiйовича. Пiдстава та обгрунтування 
змiн: згiдно з наказом акцiонера товариства ‑ Фонду державного майна 
України вiд 02.10.2018 №1276 була здiйснена замiна представника 
акцiонера ‑ члена Наглядової ради Лепявко I.М., яка виконувала функцiї 
Голови Наглядової ради ПАТ «Запорiжжяобленерго» з 15.05.2017, на 

представника акцiонера Погорiлко Н.М. Згiдно зi Статутом 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» обрання Голови Наглядової ради товари-
ства належить до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства. 
Попов Д.С. не надав згоди на розкриття паспортних данних, часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу, не 
визначено. Посади, якi обiймав протягом п'яти рокiв: юрисконсульт, стар-
ший юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», юрисконсульт 
ТОВ  «Сiтiбудсервiс», головний спецiалiст, заступник Департаменту ‑ на-
чальник Управлiння корпоративних прав держави Департаменту 
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами 
держави Фонду державного майна України. ІІІ. підпис: 1. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 2. Найменування посади: В.о. генерального директора 
ПАТ «Запорiжжяобленерго» Ангелова Олена Петрiвна. 10.12.2018.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЖЖяоБленерГо»

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬ-
нІСтЮ «нова фІнанСова КомпанІя» (код 
ЄДРПОУ 31865319), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з про-
спектом емісії облігацій, зареєстрованим НКЦПФР 30 січня 2018 року 

(реєстраційне свідоцтво №6/2/2018), емітентом прийнято рішення 
про встановлення розміру відсоткової ставки за облігаціями серії А 
по п’ятому відсотковому періоду на рівні 19 % (дев’ятнадцять відсот‑
ків) річних.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №240, 14 грудня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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приватне аКцiонерне товариСтво «дУБен-
СЬКий Завод ГУмово‑теХнiЧниХ вироБiв»
Приватне акціонерне товариство «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО‑

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» (код ЄДРПОУ 02971506) інформує, що у повідом‑
ленні про виникнення особливої інформації емітента, а саме, відомостях 
про зміну складу посадових осіб емітента, опублікованому у виданні Бю-
летень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» №233 від 05.12.2018 року з технічних причин не було зазначено 
адресу сторінки Товариства в мережі інтернет ‑ http://pat.drti.net.ua/. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління  К.Ю. Юрков

12.12.2018

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

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцiонерне 
товариСтво 
"СтраХова Компанiя 
"Золотий вiК"

2. Код за ЄДРПОУ 33084695
3. Місцезнаходження 54030, м.Миколаїв, Потьомкiнська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0512670192 0512670193
5. Електронна поштова адреса ira@asko.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gold.asko.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента 
або суду

ii. текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв прийняло рiшення про припинення шляхом 

перетворення ПрАТ «СК»Золотий вiк» у ТОВ «ЗВ»
Генеральний директор ПрАТ «СК»Золотий вiк» Путятiна О.Б.

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 Путятiна Олена Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.12.2018
(дата)

Шановні акціонери приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «аГентСтво третЬоГо 

тиСяЧолІття»!
Повідомляємо Вам, що позачергові загальні збори акціонерів приват-

ного акціонерного товариства «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» 
(код за ЄДРПОУ 31841413), далі – ПРАТ «АТТ», місцезнаходження: Украї-
на, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, відбудуться 17 січня 
2019 року об 11:00 за місцевим часом за адресою: Україна, 03110, 
м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, кімната 601.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів ПРАТ «АТТ» (надалі також – Загальні збори), які 
призначені 17 січня 2019 року з початком об 11:00 здійснюватиметься у 
день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Початок реє-
страції о 10 год. 20 хв., закінчення – о 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, встановлена станом на 24 годину 11 січня 2019 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що 

свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних 
зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на пра-
во участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право 
участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України.

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

проеКт порядКУ денноГо:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «АТТ».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів ПРАТ «АТТ», установлення порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування.

3. Про затвердження передавального акту ПРАТ «АТТ».
4. Про Звіт комісії з припинення (перетворення) ПРАТ «АТТ».
Адреса власного веб‑сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-

ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів а також інформація, передбачена Законом України «Про 
акціонерні товариства»: 31841413.smida.gov.ua.

Станом на 11 грудня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна 
кількість простих іменних акцій ПРАТ «АТТ» становить 90 740 штук, кіль-
кість голосуючих складає 90 740 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, акціонери ПРАТ «АТТ» чи їх представники мають 
можливість ознайомитись від дати надіслання акціонерам даного повідо-
млення до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 03110, 
м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, у робочі дні з 10:00 до 13:00 години, 
а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадовою особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Го-
лова Комісії з припинення ПРАТ «АТТ» Шишов Олексій Анатолійович.

Акціонери мають право надавати до ПРАТ «АТТ» письмові запитання 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 
порядку денного Загальних зборів, а ПРАТ «АТТ» зобов’язане, у встановле-
ному ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення За-
гальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отриман-
ня акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів ПРАТ «АТТ», кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів ПРАТ «АТТ» ‑ не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загаль-
них зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів ПРАТ «АТТ». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно 
є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають 
обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. ПРАТ «АТТ» не має права вносити зміни до запропонованих акціо-
нерами питань або проектів рішень.

Тел. для довідок: +38 (044) 4903377.
Голова Комісії з припинення прат «атт» Шишов о.а.

Рішенням Наглядової ради прат «КиЇвБУддеталЬ-
КомплеКт» (протокол №5 від 12.12.2018 року):

1. Задоя Сергія антоновича призначено на посаду Голови нагля-
дової ради ПрАТ «Київбуддеталькомплект» з моменту прийняття цього 
рішення Нагдядовою радою товариства. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних 
даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Особу призначено на строк, визначений статутом товари-
ства. Часткою в статутному капіталі товариства володіє у розмірі 
1.836169%. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності перебував у 
статусі безробітного.
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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 пУБлiЧне аКцiонерне 

товариСтво 
"УКрпоШта"

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

21560045

3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.22
4. Міжміський код, телефон та факс 044 323 20 20 044 278 79 69 
5. Електронна поштова адреса ukrposhta@ukrposhta.com, 

shvirst‑mv@ukrposhta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

https://ukrposhta.ua/pro‑pidpriyemstvo/
zvitnist‑emitenta/

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

ii. текст повідомлення
Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 11 грудня 2018 р. 

№ 607 «Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Укр‑
пошта» Плеска Беноiта обрано незалежним членом наглядової ради 
публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта». Наказ не мiстить строку, 
на який його обрано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: данi не 
надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi ПАТ «Укрпошта» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 11 грудня 2018 р. 
№ 607 «Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Укр‑
пошта» Салувера Джоони обрано незалежним членом наглядової ради 
публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта». Наказ не мiстить строку, 
на який його обрано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: данi не 
надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi ПАТ «Укрпошта» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 11 грудня 2018 р. 
№ 607 «Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Укр‑
пошта» Карновскi Якуба обрано незалежним членом наглядової ради 
публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта». Наказ не мiстить строку, 
на який його обрано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: данi не 

надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi ПАТ «Укрпошта» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 11 грудня 2018 р. 
№ 607 «Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Укр‑
пошта» Дженсена Томi обрано незалежним членом наглядової ради 
публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта». Наказ не мiстить строку, 
на який його обрано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: данi не 
надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi ПАТ «Укрпошта» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 11 грудня 2018 р. 
№ 607 «Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Укр‑
пошта» Волчко Оксану Юлiанiвну обрано незалежним членом наглядової 
ради публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта». Наказ не мiстить 
строку, на який її обрано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: данi не 
надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi ПАТ «Укрпошта» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 11 грудня 2018 р. 
№ 607 «Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Укр‑
пошта» Озерана Олександра Сергiйовича призначено членом наглядової 
ради публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта», як представника 
держави. Наказ не мiстить строку, на який його обрано. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано.Попереднi посади, якi обiймала особа протя-
гом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi 
ПАТ «Укрпошта» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 11 грудня 2018 р. 
№ 607 «Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Укр‑
пошта» Тустановського Юрiя Гнатовича призначено членом наглядової 
ради публiчного акцiонерного товариства «Укрпошта», як представника 
держави. Наказ не мiстить строку, на який його обрано. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано.Попереднi посади, якi обiймала особа протя-
гом своєї дiяльностi: данi не надано. Пакетом акцiй у статутному капiталi 
ПАТ «Укрпошта» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Смiлянський Iгор Юхимович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

12.12.2018
(дата)

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

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

i. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне 

товариСтво аКцiонерний Комерцiйний 
БанК «iндУСтрiалБанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 13857564
3. Місцезнаходження: 01133, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 

 будинок 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206‑98‑34 (044) 290‑89‑70
5. Електронна поштова адреса: reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://industrialbank.ua/ua/about/17‑
about/56‑osobliva‑informatsiya

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

ii. текст повідомлення
11.12.2018р. Наглядовою радою АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», на пiдставi 

пiдпункту19.2.13 пункту 19.2 Статуту Банку, прийнято рiшення (протокол 
№ 95) призначити з 11.12.2018 р. Завадську Iнну Володимирiвну на посаду 
Першого Заступника Голови Правлiння – директора Департаменту компла-
єнс та фiнансового монiторингу, вiдповiдального працiвника за здiйснення 
фiнансового монiторингу, члена Правлiння за посадою. Змiни вiдбулись у 
зв’язку з пiдвищенням ефективностi дiяльностi Банку, оптимiзацiї 
органiзацiйної структури i на пiдставi аналiзу виробничих можливостей та з 

урахуванням регуляторних вимог Постанови НБУ вiд 11.06.2018 року № 64 
«Про затвердження Положення про органiзацiю системи управлiння ризи-
ками в банках України та банкiвських групах». Завадська Iнна Володимирiвна 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) акцiями 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Згiдно Статуту АКБ «IНДУСТРIАЛ‑
БАНК», члени Правлiння призначаються термiном на чотири роки. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв Завадська I.В. обiймала посади: 20.04.2005 ‑ 
18.09.2015 ‑ начальник вiддiлу валютного контролю та лiцензування з 
кадрового резерву Управлiння Нацiонального банку України в Запорiзькiй 
областi; 01.10.2015 ‑ 03.01.2016 ‑ заступник начальника Операцiйного 
управлiння ‑ начальник вiддiлу супроводу розрахункових операцiй 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 04.01.2016 ‑ начальник Операцiйного управлiння 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; з 18.07.2016 член Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛ‑
БАНК»; з 25.10.2016 ‑ начальник вiддiлу фiнансового монiторингу 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; з 01.12.2017 ‑ Вiдповiдальний працiвник з про-
ведення фiнансового монiторингу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; з 11.12.2018 ‑ 
Перший Заступник Голови Правлiння ‑ директор Департаменту комплаєнс 
та фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення 
фiнансового монiторингу, член Правлiння за посадою. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Букрєєв Михайло Юрiйович 
12.12.2018
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво «БеЗБородЬКiвСЬКа аГро‑
вироБниЧо Комерцiйна фiрма»

2. Код за ЄДРПОУ: 04833381
3. Місцезнаходження: 19835 Черкаська область Драбiвський район село 

Безбородьки,, вулиця Громова, будинок 12
4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9‑26‑35, 9‑27‑35
5. Електронна поштова адреса: 04833381@afr.com.ua, 
bezborodki@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.
ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну акціонерів, 
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. текст повідомлення 
ПРАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» повiдомляє, що 11.12.2018 року 

отримано від ПАТ «НДУ» (Вх. № 321 від 11.12.2018 року) реєстр власників 
іменних цінних паперів станом на 04.12.2018 року Вих. № 168467зв від 
07.12.2018 року, на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі акцiонерiв 
емітенту стало вiдомо про змiну кількості голосуючих акцiї у акціонерів то-
вариства. Розмiр частки власника акцiй «фізичної особи» Чугуївця Віктора 
Степановича в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до зміни становив 
54,151148 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй зменшився, пiсля зміни становить 45,252080 %. Розмір частки акціо-
нера (у відсотках до статуного капіталу) залишився без змін і становить 
43,292135%. У емiтента вiдсутня iнформацiя про дію (набуття або відчу-
ження) та яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулася дія, та 
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними пра-
вами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) 
здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку 
пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

ПРАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» повiдомляє, що 11.12.2018 року 
отримано від ПАТ «НДУ» (Вх. № 321 від 11.12.2018 року) реєстр власників 
іменних цінних паперів станом на 04.12.2018 року Вих. № 168467зв від 
07.12.2018 року, на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі акцiонерiв 
емітенту стало вiдомо про змiну кількості голосуючих акцiїв у акціонерів 
товариства. Розмiр частки власника акцiй «фізичної особи» Чугуївець Світ-
лани Іванівни в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до зміни становив 
28,680157 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй зменшився, пiсля зміни становить 23,966930 %. Розмір частки 
акціонера (у відсотках до статуного капіталу) залишився без змін і стано-
вить 22,928881 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя про дію (набуття або 
відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулася дія, та 
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними пра-
вами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) 
здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку 
пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

ПРАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» повiдомляє, що 11.12.2018 року 
отримано від ПАТ «НДУ» (Вх. № 321 від 11.12.2018 року) реєстр власників 
іменних цінних паперів станом на 04.12.2018 року Вих. № 168467зв від 
07.12.2018 року, на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі акцiонерiв 
емітенту стало вiдомо про змiну кількості голосуючих акцiї у акціонерів то-
вариства. Розмiр частки власника акцiй «юридичної особи» Приватного 
акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «Інвестсервіс» (код 
ЄДРПОУ ‑ 21629417, місцезнаходження вул. Пимоненка, буд. 5, м. Київ, 
04050) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до зміни становив 11,692853 %. 
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змен-
шився, пiсля зміни становить 9,771278 %. Розмір частки акціонера (у 
відсот ках до статуного капіталу) залишився без змін і становить 9,348067 %. 
У емiтента вiдсутня iнформацiя про дію (набуття або відчуження) та яким 
чином (прямо або опосередковано) вiдбулася дія, та вiдомостi про осiб, якi 
входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, 
через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження 
акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досяг-
нуто або перетнуто.

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

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

2. Директор Чугуївець Вiктор Степанович 12.12.2018

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447818
3. Місцезнаходження: 20202 Черкаська область, Звенигородський ра-

йон, мiсто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4740) 2‑28‑23, 2‑50‑08
5. Електронна поштова адреса: igor.teliga@zvenigora.com, 00447818@

afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 

11.12.2018 року припинено повноваження Голови Наглядової ради ДЕНИ-
СЕНКА Олександра Петровича, згоди посадової особи на розкриття інформа-
ції щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повнова-
жень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. Посадова 
особа є акціонером товариства і володіє 1 акцією товариства, розмір пакета 
акцій, який належить особі, 0,000000 % від статутного капіталу товариства. 
Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року до 11.12.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
11.12.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради П'єра Ла-
вернь (Pierre LAVERGNE), що є представником акціонера юридичної особи 
САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в 
статутному капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припи-
нення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової 
ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особа перебувала на посаді з 25.04.2087 року до 11.12.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 

11.12.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради Стефена 
Бушайє (Stephen BOUCHAYER), що є представником акціонера юридичної 
особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (част-
ка в статутному капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для при-
пинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової 
ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року до 11.12.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
11.12.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради Антуана 
Отрана (Antoine AUTRAN), що є представником акціонера юридичної особи 
САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в 
статутному капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової особи на роз-
криття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припи-
нення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової 
ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року до 11.12.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗСК» від 
11.12.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради Теліги Ігора 
Івановича (TELIGA Igor Ivanovych), згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повно-
важень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. Посадова 
особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000154 % від 
статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 
року до 11.12.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

В зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЗСК» від 11.12.2018 року обрано Головою Наглядової ради П'єра де 
Верона (Pierre de VERON) (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі 
Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, частка акціо-
нера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не є акціонером 
і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду 
на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Посадо-
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ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
В зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 

ради Товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЗСК» від 11.12.2018 року обрано Членом Наглядової ради П'єра Ла-
вернь (Pierre LAVERGNE) (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі 
Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, частка акціо-
нера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не є акціонером 
і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду 
на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЗСК» від 11.12.2018 року обрано Членом Наглядової ради Стефена 
Бушайє (Stephen BOUCHAYER) (представник акціонера Савенсія Фромаж 
енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, 
частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Згоди поса-
дової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова осо-
ба не є акціонером і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа обрана на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

В зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ЗСК» від 11.12.2018 року обрано Членом Наглядової ради Антуан 
Отран (Antoine AUTRAN) (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі 
Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, частка акціо-
нера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Згоди посадової особи на 
розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не є акціонером 
і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду 
на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЗСК» від 11.12.2018 року обрано Членом Наглядової ради Телігу Ігоря 
Івановича (TELIGA Igor Ivanovych) (представник акціонера Савенсія Фромаж 
енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція, 351014352, 
частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Посадова 
особа є акціонером і володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який 
належить особі, 0,000154 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з ЛР ПАТ «ЗСК». 
Особа обрана на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Крилов Андрій Юрійович 12.12.2018

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 

товариСтво «ЗвениГородСЬКий СиророБ-
ний КомБiнат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00447818
3. Місцезнаходження: 20202 Черкаська область, Звенигородський ра-

йон, мiсто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4740) 2‑28‑23, 2‑50‑08
5. Електронна поштова адреса: igor.teliga@zvenigora.com, 00447818@

afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину, найменування уповноваженного органу, що його прийняв: 
11.12.2018 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ 
«ЗСК» прийнято рішення про схвалення значного правочину.

Предмет правочину: договір № Р 37864 з ТОВ «АТБ‑маркет» від 
01.01.2018 року.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 129 167 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 336 193 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 38,42 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 887 946198 штук; кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
1 887 936 189 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 
1 887 936 189 голосів та «проти»: 0 голосів. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом ПрАТ «ЗСК» додаткові критерії для віднесення пра-
вочину до значного правочину не визначені.

Інформація щодо адреси сторінки власного веб‑сайту, на якій розміще-
ний протокол загальних зборів акціонерів на якому прийняте рішення, не 
надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством.

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 Крилов Андрій Юрійович 12.12.2018

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІ-

НАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00955437
3. Місцезнаходження: 68261 Одеська область, Саратський район, 

село Кулевча Болгарська, будинок 166
4. Міжміський код, телефон та факс: (04848)2‑23‑34 (04848)2‑16‑78
5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://usilos.com/kulevcha‑khp/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цьо-
го Положення. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ii. текст повідомлення 

1) Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 12.12.2018;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядо-
ва Рада; Предмет правочину: надання юридичних послуг; Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена від-
повідно до законодавства: 609,689 тис. грн; Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 5682 тис. грн; Спів-
відношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 10,73018%; Загальна кількість 
голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та «проти» прийнят-
тя рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така на-
глядова рада правоможна приймати такі рішення: 3 «за» та 0 «про-
ти».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
т.в.о. Директора СЛОБОДЯНЮК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво  
«КУлевЧанСЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

приватне аКцІонерне товариСтво «артем‑
КонтаКт» (ідентифікаційний код 22860482). Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483‑69‑38. Електронна 
поштова адреса – artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет ‑ 
http://artem‑kontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну скла-
ду посадових осіб.

2.текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 12.12.18р., в зв’язку з прийняттям 

статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Переобрані терміном на 3 роки члени наглядової ради, які перебували 

на посаді 1 рік, представники акціонера ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 
14307699, розмір пакета акцій – 51,00%), що пакетами акцій не володіють: Кар-
пенко Антон Миколайович, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – 
ДАХК «Артем» ‑ заступник директора департаменту, президент Компанії‑голова 
правління; Смаль Станіслав Миколайович, інші посади, які обіймав протягом 
останніх 5 років – ДАХК «Артем», почесний президент; Грищенко Марина Ана-

толіївна, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», 
віце‑президент.

2.2. Припинено повноваження членів наглядової ради, які перебували на 
посаді 1 рік: Архипенка Дмитра Марковича, розмір пакета акцій – 0,56389%; Не-
вгадовського Василя Андрiйовича, розмір пакета акцій – 0,50%.

2.3. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради ‑ незалежні директо-
ри, які не володіють пакетом акцій: Полозюк Олег Миколайович, інші посади, які 
обіймав протягом останніх 5 років – головний спеціаліст НАІУ; Платонов Георгій 
Миколайович, протягом останніх 5 років не працював.

2.4. Достроково припинено повноваження членів ревізійної комісії, які пере-
бували на посаді 2 роки: Кравцова Інна Валеріївна, пакетом акцій не володіє; Мя-
сіщева Ольга Володимирівна, розмір пакета акцій – 0,50%; Ягельська Людмила 
Анатоліївна, пакетом акцій не володіє. Замість звільнених осіб нікого не обрано. 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних. 

3. підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління  Рахманов Д.Г.  12.12.18р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

приватне аКцІонерне товариСтво «Завод 
«артеммаШ» (ідентифікаційний код 14316190). Місцезнаходжен-
ня – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 486‑79‑42. 
Електронна поштова адреса – artmash@artem.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет – http://artemmash.in.ua. Вид особливої інформації – відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 13.12.18р., в зв’язку з прийняттям 

статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Переобрані терміном на 3 роки члени наглядової ради, які перебували 

на посаді 1 рік: Карпенко Антон Миколайович, представник акціонера ДАХК «Ар-
тем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакету акцій – 51,00%), пакетом 
акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Ар-
тем» ‑ заступник директора департаменту, президент Компанії‑голова правлін-
ня; Грищенко Марина Анатоліївна, акціонер, розмір пакету акцій – 0,00007%, 
інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце‑

президент; Смаль Станіслав Миколайович, представник акціонера ДАХК «Ар-
тем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакету акцій – 51,00%), пакетом 
акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Ар-
тем», почесний президент.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради ‑ незалежні директо-
ри, які не володіють пакетом акцій: Полозюк Олег Миколайович, інші посади, які 
обіймав протягом останніх 5 років – головний спеціаліст НАІУ; Платонов Георгій 
Миколайович, протягом останніх 5 років не працював.

2.3. Достроково припинено повноваження членів ревізійної комісії, які пере-
бували на посаді 2 роки, пакетами акцій не володіють: Кравцова Інна Валеріїв-
на; Усатюк Світлана Вікторівна; Стретович Микола Васильович. Замість звіль-
нених осіб нікого не обрано. 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних. 

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

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

В.о. директора   Єременко Ю.О.  13.12.18р.

приватне  
аКцiонерне товариСтво 

“КороСтенСЬКий Завод ХiмiЧноГо 
маШиноБУдУвання”

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Коростенський завод хiмiчного машинобудування"
2. Код за ЄДРПОУ 00217679
3. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень,  
вул. Б.Хмельницького, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс 04142 5‑06‑65
5. Електронна поштова адреса khimmash@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації www.khimmash.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства.

ІІ. текст повідомлення
Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на 

приватне прийнято 04 грудня 2018 року загальними зборами акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод 
хiмiчного машинобудування». Дата державної реєстрації відповідних 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 12 груд-
ня 2018 року. Повне найменування акціонерного товариства до змі-
ни – Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хiмiчного 
машинобудування». Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни – Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод 
хiмiчного машинобудування». 

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

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

2. Голова Правлiння Рубан Вiктор Анатолiйович 12 грудня 2018 
року.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКренерГотранС», код за ЄДРПОУ 32082812, надалі – 
Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 січня 2019 року о 
14:00 за адресою: 49050, м. дніпро, вул. володі дубініна, 8, каб. 206, 
з наступним порядком денним:

1.Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лі-
чильної комісії Товариства. 

2.Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на поза-
чергових загальних зборах акціонерів Товариства та порядку засвідчен-
ня бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради №391/2018 від 
«10» грудня 2018 р. 

3. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2018 
році. 

4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 11 січня 2019 року. 
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитись 
за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства 17 січня 
2019 року з 13:20 до 13:50. Для участі у загальних зборах акціонерів 
Товариства акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів Товариства 
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та по-
вноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ 
про призначення на посаду та виписку зі статуту акціонера Товариства – 
юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника, для інших 
представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах акціо‑
нерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України).

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть 
ознайомитись у робочі дні з 17 грудня 2018 р. по 17 січня 2019 р. з 14.00 
до 17.00 за адресою: 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8, каб. 206. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є Клименко Руслан Юрійович. Телефон для довідок: 
(056) 371‑05‑83.

Голова Правління ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС»                В.В. Мовчан
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вІдКрите аКцІонерне товариСтво СпецІалЬноГо лІСово-
Го маШиноБУдУвання «ЖитомирСпецлІСмаШ» (ідентифікацій-
ний код 00991284, місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Східна, 
буд. 80, далі – Товариство) повідомляє про скликання на вимогу акціоне-
ра, якому належить більше 10% голосуючих акцій Товариства, позачер-
гових загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбу-
дуться 31 грудня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою 10029, 
м. Житомир, вул. Східна, буд. 80, на четвертому поверсі в кабінеті 
№404. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 
31 грудня 2018 року, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реє-
страції о 09 год. 45 хв. за місцевим часом, за адресою м. Житомир, 
вул. Східна, буд. 80, на четвертому поверсі в кабінеті №43. Перелік акціо‑
нерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом 
на 24 годину 24 грудня 2018 року. Загальні збори скликаються у порядку 
згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Онищука Андрія Вале-
рійовича, членів лічильної комісії Нижник Наталії Анатоліївни та Павлен-
ко Наталії Михайлівни. 

2. Схвалення рішення керуючого санацією Товариства про затвер-
дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення керуючого санацією Товариства 
від 06.12.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення 
бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Шкляра Олега 

Степановича, секретарем загальних зборів – Гужу Олександра Олексан-
дровича. 

4. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб‑підприємців та громадських фор-
мувань щодо відображення інформації, яка стосується переліку засно-
вників (учасників) Товариства, а саме, включення до Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб‑підприємців та громадських 
формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціо-
нерів Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб‑підприємців 
та громадських формувань, що стосується інформації про склад заснов‑
ників (учасників) Товариства.

Проект рішення: 
1. З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному держав-

ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб‑підприємців та громадських 
формувань, змінити інформацію щодо засновників (учасників) ВАТ «ЖИ-
ТОМИРСПЕЦЛІСМАШ», а саме: у відомостях засновники учасники 
ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» зазначити: «Акціонери Товариства від-
повідно до реєстру акціонерів».

2. Уповноважити підписанта Товариства Шкляра Олега Степановича 
вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб‑підприємців та громадських форму-
вань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих зборах.

5. Прийняття рішення про визначення типу Товариства. Прийняття 
рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне 
товариство. Змінити повне найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУ-
ДУВАННЯ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ». Змінити скорочене найменування Товари-
ства з ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» на ПрАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІС-
МАШ».

6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на 
підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, 
уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, 
які, зокрема, пов’язані із визначенням типу та зміною найменування То-
вариства, а також з приведенням діяльності Товариства у відповідність 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викла-
дення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову загаль-
них зборів акціонерів Шкляра Олега Степановича та секретаря загаль-
них зборів акціонерів Гужу Олександра Олександровича підписати 
Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити підписанта Товари-
ства Шкляра Олега Степановича вчинити всі необхідні дії для забезпе-
чення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій ре-
дакції.

7. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Поло-
ження про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комі-
сію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 

Проект рішення: В зв’язку із визначенням типу Товариства, приве-
денням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України 
«Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту 
Товариства затвердити внутрішні положення Товариства ‑ Положення 
про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Поло-
ження про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Встано-
вити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації 
Статуту Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право 
брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмеж-
уючись цим:

керівник акціонера‑юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб‑підприємців та громадських фор-
мувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, ре-
єстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи ‑ нерезидента, копія установчого документу 
юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юри-
дичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про на-
дання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства;

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстра-
цію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та керуючого санаці-
єю Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, 
якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників 
акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому 
буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності 
декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним пред-
ставником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд 
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, про-
ектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: 10029, м. Житомир, вул. Східна, буд. 80, 
другий поверх, кімната №22, у робочі дні, робочі години, а в день прове-
дення загальних зборів ‑ за місцем проведення загальних зборів. Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – керуючий санацією Товариства Шкляр Олег Степанович. 
Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти 
Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку ден-
ного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення за-
гальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за 
місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по бать-
кові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип 
належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішен-
ня та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, пе-
редбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у 
встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до 
суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку 
денного загальних зборів. 

Адреса веб‑сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
до кожного з питань, включених до порядку денного, та інша інформація, 
передбачена чинним законодавством України: http://lesmash.emitents.
net.ua.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове по-
відомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, 
складеного станом на 07 грудня 2018 року, загальна кількість акцій Това-
риства становить 1086645 штук простих іменних акцій, загальна кількість 
голосуючих акцій 543365 штук.

Довідки за телефоном: (0412) 41‑85‑91.
Керуючий санацією товариства.

вІдКрите аКцІонерне товариСтво СпецІалЬноГо лІСовоГо 
маШиноБУдУвання «ЖитомирСпецлІСмаШ»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «РIТМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 36376078
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 529‑60‑11, 
(044) 529‑71‑37
5. Електронна поштова адреса: ritm@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ritm.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким 

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

ІІ. текст повідомлення 
Дата отримання інформації ‑ 11.12.2018 р. Інформація отримана 

від Центрального депозитарію цінних паперів. 
Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать 

голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій, ‑ Держава Україна (суб’єкт управ-
ління корпоративними правами держави – Фонд державного майна 
України або інший державний орган).

Ідентифікаційний код юридичної особи ‑ Держава Україна.
Дія (набуття або відчуження) ‑ відчуження, яким чином (прямо або 

опосередковано) вона відбувалась ‑ прямо.
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій 

до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий 
пакет голосуючих акцій): до зміни ‑ 51,199011%, після зміни ‑ 0%.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток 
прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які 
входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) роз-
порядження акціями ‑ таких осіб немає.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за на-
явності) ‑ не відома.

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

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

2. Директор   Манзенко В.О.  12.12.2018

приватне аКцiонерне товариСтво 
«рiтм»

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «РIТМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 36376078
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 529‑60‑11, 
(044) 529‑71‑37
5. Електронна поштова адреса: ritm@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ritm.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття контрольного 

пакета акцій
ІІ. текст повідомлення 

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують 
дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата на-
буття такого пакета: інформація не надається в зв'язку з тим, що ін-
формація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на 
акції емітента у депозитарній системі України, а саме, від Публічного 
акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Найменування особи: Бесараб Олександр Миколайович.
Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано нале-

жить особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права влас-
ності на такий пакет акцій: 0%.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано нале-
жить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до набуття 
права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 
0%.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано нале-
жить особі (особам) в загальній кількості акцій після набуття права 
власності на такий пакет акцій: 51,199011%.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано нале-
жить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій після на-
буття права власності на такий пакет акцій: 51,199011%

Прізвище, ім'я, по батькові/найменування юридичної особи, ви-
значеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію 
норм, передбачених статтями 65‑65‑1 Закону України «Про акціонер-
ні товариства»: особа, яка набула контрольний пакет акцій, діяла са-
мостійно.

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

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

2. Директор   Манзенко В.О.  12.12.2018

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцiонерне товари-
Ство «дтеК КиЇвСЬКi 
елеКтромереЖi»

2. Код за ЄДРПОУ 41946011
3. Місцезнаходження 04080, КИЇВ, ВУЛИЦЯ 

НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА,20
4. Міжміський код, телефон та факс 044‑207‑64‑50 ‑
5. Електронна поштова адреса PertsevDP@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

https://dtek.com/ua/investors_and_
partners/asset/kyiv‑elektro/

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

ii. текст повідомлення
12.12.2018 Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (надалi ‑ «Товариство»), 
прийнято рiшення про обрання Фоменка Олександра Валерiйовича на 
посаду Генерального директора Товариства з 12.12.2018 до 31.12.2019 
(включно).

Пiдстава прийняття рiшення: закiнчення строку, на який Фоменко О.В. 
був обраний на посаду Генерального директора Товариства. 

Фоменко Олександр Валерiйович, паспорт громадянина України серiї 
ВА № 013516, виданий 25.07.1995 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй обл. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства 
посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
24.01.2010 – 31.07.2018 ‑ Генеральний директор ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
01.08.2018 – по теперiшнiй час ‑ Генеральний директор ПАТ «КИЇВЕ-

НЕРГО» (за сумiсництвом).
03.04.2018 – 31.07.2018 ‑ Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКI 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (за сумiсництвом).
01.08.18 – по теперiшнiй час ‑Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»
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 ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРIЙОВИЧ 

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
12.12.2018

(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «рiтм»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВАГОНМАШ» 

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

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись
12.12.2018р., на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та
Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято рiшення припинити
достроково повноваження голови і членів   наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» та обрати голову і членів наглядової ради ПрАТ
«Дніпровагонмаш»:

- припинено повноваження голови наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: втрата головою наглядової
ради статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 12 років і 11
місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Новіцького Валерія Георгійовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: втрата членом наглядової
ради статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 12 років і 11
місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Попенко Сергія Павловича. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї.
Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: втрата членом наглядової ради
статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 7 років і 6 місяців.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Мандри Сергія Анатолійовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Загалом
перебував на данiй посадi 5 років і 7 місяців. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано головою наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Тегіпко
Сергія Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття

паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв:  з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - директор
Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Новіцького
Валерія Георгійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - заступник
директора Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш»; з
23.11.2012р. по теперiшнiй час - директор ТОВ «Промислова група ТАС»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Попенко
Сергія Павловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2011р. по теперiшнiй час - голова ради
директорiв ТОВ «ТАС Груп»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Мандру
Сергія Анатолійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 08.09.2010р. по теперiшнiй час - начальник
юридичного вiддiлу Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш».

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ «Дніпровагонмаш» О.Ю. Корнецький 
12.12.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницько-

го, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

12.12.2018р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПРАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, предметом
якого є укладення мiж Товариством та ТОВ "ОПТIМУСАГРО ТРЕЙД" (iден-
тифiкацiйний код 41161689) Договору оренди нерухомого майна (комплекс
будiвель та споруд) та iнших основних засобiв, що забезпечують викорис-
тання такого нерухомого майна, яке знаходиться за адресами: Днiпропет-
ровська область, Криворiзький район, смт. Радушне, вул. Заводська, буд. 6;
Днiпропетровська область, Петропавлiвський район, с. Дмитрiвка, вул.
Станцiйна, буд. 1; Днiпропетровська область, м.Новомосковськ, вул. Пог-
рузна, буд. 4; Запорiзька область, Приазовський район, с. Строганiвка, вул.
Балановського, буд. 150; Запорiзька область, Розiвський район, смт. Розiв-
ка, вул. Вокзальна, буд. 72; Запорiзька область, Пологiвський район, с. Ма-

гедове, вул. Центральна, буд. 24., Запорiзька область, Бердянський район,
с. Трояни, вулиця Шкiльна, будинок 1, Запорiзька область, Якимiвський рай-
он, смт. Якимiвка, вулиця Курортна, будинок 1, Запорiзька область ,м. Орi-
хiв, вул. Покровська, буд. 129, Запорiзька область, Чернiгiвський район, с-
ще Верхнiй Токмак Перший, вулиця Привокзальна, будинок 8а, Миколаївс-
ька обл., Березнегуватський р-н., с. Березнегувате, вул. Березнегуватська
буд.16, на загальну суму не бiльше 50 000 000,00 грн. (пятдесят мiльйонiв
гривень нуль копiйок), зi строком оренди 1 (один) рiк, з передачею майна не
пiзнiше 31.01.2019 р.Вiдповiдно до п. 9.2 рiшення Загальних зборiв акцiоне-
рiв Товариства (протокол ? 1/2018 вiд 18.09.2018 року), Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства надане попереднє схвалення значних правочи-
нiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що може бути предметом даного господарського правочину перевищує 25
та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 р. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi за 2017р. - 32244 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вар-
тостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емi-
тента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає
155,07%. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол
загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прий-
няте рішення: http://rozovka.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=59601.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Голова правління Конопатенко Максим Олегович
13.12.18 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВАГОНМАШ» 

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

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись
12.12.2018р., на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та
Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято рiшення припинити
достроково повноваження голови і членів   наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» та обрати голову і членів наглядової ради ПрАТ
«Дніпровагонмаш»:

- припинено повноваження голови наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: втрата головою наглядової
ради статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 12 років і 11
місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Новіцького Валерія Георгійовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: втрата членом наглядової
ради статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 12 років і 11
місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Попенко Сергія Павловича. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї.
Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: втрата членом наглядової ради
статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 7 років і 6 місяців.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Мандри Сергія Анатолійовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Загалом
перебував на данiй посадi 5 років і 7 місяців. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано головою наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Тегіпко
Сергія Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття

паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв:  з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - директор
Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Новіцького
Валерія Георгійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - заступник
директора Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш»; з
23.11.2012р. по теперiшнiй час - директор ТОВ «Промислова група ТАС»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Попенко
Сергія Павловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2011р. по теперiшнiй час - голова ради
директорiв ТОВ «ТАС Груп»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Мандру
Сергія Анатолійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 08.09.2010р. по теперiшнiй час - начальник
юридичного вiддiлу Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш».

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ «Дніпровагонмаш» О.Ю. Корнецький 
12.12.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницько-

го, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

12.12.2018р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПРАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, предметом
якого є укладення мiж Товариством та ТОВ "ОПТIМУСАГРО ТРЕЙД" (iден-
тифiкацiйний код 41161689) Договору оренди нерухомого майна (комплекс
будiвель та споруд) та iнших основних засобiв, що забезпечують викорис-
тання такого нерухомого майна, яке знаходиться за адресами: Днiпропет-
ровська область, Криворiзький район, смт. Радушне, вул. Заводська, буд. 6;
Днiпропетровська область, Петропавлiвський район, с. Дмитрiвка, вул.
Станцiйна, буд. 1; Днiпропетровська область, м.Новомосковськ, вул. Пог-
рузна, буд. 4; Запорiзька область, Приазовський район, с. Строганiвка, вул.
Балановського, буд. 150; Запорiзька область, Розiвський район, смт. Розiв-
ка, вул. Вокзальна, буд. 72; Запорiзька область, Пологiвський район, с. Ма-

гедове, вул. Центральна, буд. 24., Запорiзька область, Бердянський район,
с. Трояни, вулиця Шкiльна, будинок 1, Запорiзька область, Якимiвський рай-
он, смт. Якимiвка, вулиця Курортна, будинок 1, Запорiзька область ,м. Орi-
хiв, вул. Покровська, буд. 129, Запорiзька область, Чернiгiвський район, с-
ще Верхнiй Токмак Перший, вулиця Привокзальна, будинок 8а, Миколаївс-
ька обл., Березнегуватський р-н., с. Березнегувате, вул. Березнегуватська
буд.16, на загальну суму не бiльше 50 000 000,00 грн. (пятдесят мiльйонiв
гривень нуль копiйок), зi строком оренди 1 (один) рiк, з передачею майна не
пiзнiше 31.01.2019 р.Вiдповiдно до п. 9.2 рiшення Загальних зборiв акцiоне-
рiв Товариства (протокол ? 1/2018 вiд 18.09.2018 року), Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства надане попереднє схвалення значних правочи-
нiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що може бути предметом даного господарського правочину перевищує 25
та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 р. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi за 2017р. - 32244 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вар-
тостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емi-
тента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає
155,07%. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол
загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прий-
няте рішення: http://rozovka.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=59601.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Голова правління Конопатенко Максим Олегович
13.12.18 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВАГОНМАШ» 

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

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Днiпровагонмаш», що вiдбулись
12.12.2018р., на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та
Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято рiшення припинити
достроково повноваження голови і членів   наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» та обрати голову і членів наглядової ради ПрАТ
«Дніпровагонмаш»:

- припинено повноваження голови наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: втрата головою наглядової
ради статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 12 років і 11
місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Новіцького Валерія Георгійовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування
змін у персональному складі посадових осіб: втрата членом наглядової
ради статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 12 років і 11
місяців. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Попенко Сергія Павловича. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої iнформацiї.
Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Обґрунтування змін у
персональному складі посадових осіб: втрата членом наглядової ради
статусу акціонера. Загалом перебував на данiй посадi 7 років і 6 місяців.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ
«Днiпровагонмаш» Мандри Сергія Анатолійовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних у складi особливої
iнформацiї. Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш» не володіє. Загалом
перебував на данiй посадi 5 років і 7 місяців. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано головою наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Тегіпко
Сергія Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття

паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв:  з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - директор
Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Новіцького
Валерія Георгійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 26.12.2005р. по теперiшнiй час - заступник
директора Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш»; з
23.11.2012р. по теперiшнiй час - директор ТОВ «Промислова група ТАС»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Попенко
Сергія Павловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2011р. по теперiшнiй час - голова ради
директорiв ТОВ «ТАС Груп»;

- обрано членом наглядової ради ПрАТ «Днiпровагонмаш» Мандру
Сергія Анатолійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних у складi особливої iнформацiї. Акціями ПрАТ
«Дніпровагонмаш» не володіє. Є представником акціонера - Пайового
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що володіє 118 акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: з 08.09.2010р. по теперiшнiй час - начальник
юридичного вiддiлу Київського представництва ПрАТ «Днiпровагонмаш».

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ «Дніпровагонмаш» О.Ю. Корнецький 
12.12.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницько-

го, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

12.12.2018р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПРАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, предметом
якого є укладення мiж Товариством та ТОВ "ОПТIМУСАГРО ТРЕЙД" (iден-
тифiкацiйний код 41161689) Договору оренди нерухомого майна (комплекс
будiвель та споруд) та iнших основних засобiв, що забезпечують викорис-
тання такого нерухомого майна, яке знаходиться за адресами: Днiпропет-
ровська область, Криворiзький район, смт. Радушне, вул. Заводська, буд. 6;
Днiпропетровська область, Петропавлiвський район, с. Дмитрiвка, вул.
Станцiйна, буд. 1; Днiпропетровська область, м.Новомосковськ, вул. Пог-
рузна, буд. 4; Запорiзька область, Приазовський район, с. Строганiвка, вул.
Балановського, буд. 150; Запорiзька область, Розiвський район, смт. Розiв-
ка, вул. Вокзальна, буд. 72; Запорiзька область, Пологiвський район, с. Ма-

гедове, вул. Центральна, буд. 24., Запорiзька область, Бердянський район,
с. Трояни, вулиця Шкiльна, будинок 1, Запорiзька область, Якимiвський рай-
он, смт. Якимiвка, вулиця Курортна, будинок 1, Запорiзька область ,м. Орi-
хiв, вул. Покровська, буд. 129, Запорiзька область, Чернiгiвський район, с-
ще Верхнiй Токмак Перший, вулиця Привокзальна, будинок 8а, Миколаївс-
ька обл., Березнегуватський р-н., с. Березнегувате, вул. Березнегуватська
буд.16, на загальну суму не бiльше 50 000 000,00 грн. (пятдесят мiльйонiв
гривень нуль копiйок), зi строком оренди 1 (один) рiк, з передачею майна не
пiзнiше 31.01.2019 р.Вiдповiдно до п. 9.2 рiшення Загальних зборiв акцiоне-
рiв Товариства (протокол ? 1/2018 вiд 18.09.2018 року), Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства надане попереднє схвалення значних правочи-
нiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що може бути предметом даного господарського правочину перевищує 25
та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 р. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi за 2017р. - 32244 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вар-
тостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емi-
тента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає
155,07%. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол
загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прий-
няте рішення: http://rozovka.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=59601.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Голова правління Конопатенко Максим Олегович
13.12.18 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФАРМСТАНДАРТ-БIОЛIК"

(код за ЄДРПОУ 01973452), місцезнаходження: 61070, м.Харків, Дзер-
жинський р-н, Помірки, тел./факс (057) 704-87-34, e-mail offіce@bі-
olіk.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет www.bі-
olіk.com.ua/mdocs.php.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому

значенню пакета акцій
1. Причина повідомлення: відомості про зміну акціонерів, яким нале-

жать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій. 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання
повідомлення відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні
товариства": Компанія Vilkom Services Limited (ВIЛКОМ СЕРВIСЕЗ ЛIМI-
ТЕД) (номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстра-
ційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєс-
трацію юридичної особи - нерезидента НЕ363252, місцезнаходження:
Гріва Діджені, Панаїдес Білдінг, 2-ий поверх, квартира/офіс 3, 3030, Ліма-

сол, Кіпр). 
3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто:

05.12.2018. 
4. Результат на дату, коли порогове значення було досягнуто або перет-

нуто: розмір пакета голосуючих акцій - 72.8832636761%; загальна кіль-
кість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєс-
тру власників акцій - 577447 шт. 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню па-
кета акцій: клас і тип акцій - прості іменні; міжнародний ідентифікаційний
номер цінних паперів - UA4000130447; дія (набуття або відчуження) - на-
буття; володіння (пряме або опосередковане) - пряме; кількість голосу-
ючих акцій (шт.) - 1661546; розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)
- 72.8832636761. 

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію: особи, які входять до ланцюга володіння корпоратив-
ними правами юридичної особи, через яких особа, здійснює розпоряд-
ження акціями: Компанія ВІЛКОМ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД (VILKOM SERVI-
CES LIMITED), юридична особа, що зареєстрована за законодавством
Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE363252, прямо володіє акціями
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМСТАНДАРТ-БІ-
ОЛІК" (ідентифікаційний код 01973452). 

Голова правління Шарий С.М. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність
згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"  

2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницько-

го, буд. 122; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-98-48 
5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення  

Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради ПРАТ "Розiвський елева-
тор" вiд 12.12.2018 року, вирiшили: Припинити повноваження Голови
Правлiння Конопатенка Максима Олеговича, з 29.12.2018 р., у зв'язку з
закiнченням термiну перебування на посадi. Часткою в статутному капiта-
лi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи на данiй посадi з
31.12.2015р. по 28.12.2018р. включно (з переобранням кожнi три роки).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради ПРАТ "Розiвський елева-
тор" вiд 12.12.2018 року, вирiшили: Призначити на посаду Голови Прав-
лiння Конопатенка Максима Олеговича з 29.12.2018 р.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПРАТ "Ро-
зiвський елеватор" - Голова Правлiння, "ТОВ "Оптiмус Плюс" - директор
департаменту операцiйного.

Особа займає посаду на iншому пiдприємствi:
- Перший заступник Генерального директора ТОВ "Оптiмусагро Трейд".
- Заступник директора ТОВ "Нiкопольська зернова компанiя".
Строк, на який призначено особу - строком на три роки з 29.12.2018р.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 13.12.18 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

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

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 12.12.2018 ро-
ку, прийнято рiшення про надання згоди на укладання наступних значних
правочинів:

Договору купівлі-продажу обладнання (Агрегат поздовжнього різання
1.850 х(1-12.7 мм.) з  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ "ДНІПРОВСЬКИЙ" (код ЄД-
РПОУ 39102693 ). Загальна вартість  по Договору купівлі-продажу облад-
нання  складає: без ПДВ - 16 166 666,67 грн. (шістнадцять мільйонів сто
шістдесят шість тисяч  шістсот шістдесят шість  гривень 67 копійок), ПДВ
- 3 333 333,33 грн. (три мільйони триста тридцять три  тисячі триста трид-
цять три гривні 33 копійки), разом з ПДВ - 20 000 000,00грн. (двадцять
мільйонів  гривень 00 копійок).  

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення вар-
тостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "КХТМ"
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 11,655 вiдсот-
кiв. Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не пе-
редбаченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

Голова комiсiї з припинення О.М.Ботюк 12.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості про емітента. 1.1. Повне найменування ПРИ-

ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАНIВРИБА"
2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02799036. 3.Місцезнаходження Черкась-
ка обл., Канiвський р-н, с.Литвинець, вул.Рибна,1 4.Міжміський код, телефон
та факс 04736 3-83-90 5. Електронна поштова адреса kanivryba@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://prat.pro/Kanivruba.html 7.Вид особли-
вої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 2.
Текст повідомлення. Рiшення про змiну складу посадових осiб прийняте
Наглядовою радою товариства 12.12.2018 р. Звільнено: Директор Мельни-
чук Дмитро Костянтинович, володіє акціями товариства у розмірі 33.28%.

Посадова особа згоди на розкриття вiдомостей про паспортнi данi не нада-
ла. З 24.04.2015р. обiймав посаду Директора товариства. Посадова особа
непогашених судимостей немає. Повноваження припиняються 18.12.2018р.
Призначено : Т.в.о. директора Рудик Костянтин Iванович, акціями товарис-
тва не володіє. Посадова особа згоди на розкриття вiдомостей про паспор-
тнi данi не надала. Посадова особа непогашених судимостей немає. Повно-
важення чиннi з 19.12.2018р. Термiн перебування на посадi: до моменту
призначення Директора товариства. З 10.02.2015 по 10.10.2016р. посадова
особа приймала участь у АТО, iнших посад за останнi 5 рокiв не обiймала.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.  Директор  Мельничук Д.К. 12.12.18р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №240, 14 грудня 2018 р. 
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В особливих інформаціях емітента приватноГо аКцІо-
нерноГо товариСтва «ЗапорІЗЬКий елеК-
троапаратний Завод» код зо ЄДРПОУ 14281020, надруко-
ваних в бюлетені Відомості НКЦПФР №81(2834) від 27.04.2018 (частина 6) 
відомості про дострокове припинення повноважень посадових осіб 
емітента була відсутня така інформація: І. Загальні відомості. 7. Адреса 
сторінки Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації www.zeaz.com.ua 

ІІ. текст повідомлення. Лисенко О.П. паспорт СВ449878 06.10.2001 
Ленінським РВ УМВС України в Зап. обл. непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини немає Штефан О.М. паспорт СВ 315677 
22.03.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Зап. обл. непогашених судимос-

тей за корисливі та посадові злочини немає Носонова С.Д. паспорт 
СВ311554 Комунарським РВ УМВС України в Зап. обл. непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадових осіб, 
повноваження яких припиняються, нікого не обрано. 

(частина 2) відомості про прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів була відсутня така інформа-
ція: І. Загальні відомості. 7. Адреса сторінки Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації www.zeaz.com.ua. 

Все інше без змін. 
ІІІ. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади – Генеральний 
директор Сидоренко м.в. 13.12.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «Швея»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента, Код за ЄДРПОУ, Місцезнахо-
дження, Міжміський код, Телефон та факс, Електронна поштова адре-
са: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ»; код 05502516; 
84301, Донецька обл.., м.Краматорськ, вул..Ярослава Мудрого, буд.43; 
(0626) 41‑99‑49, (0626) 41‑98‑21; fiscal@shveya.org.ua

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 31 березня 2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: shveya.org.ua

4. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства.

І І. текст повідомлення
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

N 
з/п

Дата вчинення 
дії

Повне найменування 
акціонерного 

товариства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства після зміни
1 2 3 4
 1 30.03.2017 Публічне акціонерне 

товариство «ШВЕЯ» 
Приватне акціонерне 
товариство «ШВЕЯ» 

Зміст інформації: Рiчними загальними зборами акціонерів 
Публiчного акцiонерного товариства «ШВЕЯ» від 30 березня 2017 
року було прийнято рішення про змiну типу Товариства. Проект 
рiшення, винесений на голосування: Змiнити тип Товариства з 
Публiчного на Приватне.
«за» ‑ 34795 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у загальних зборах;«проти» ‑ 0 голосiв;«утримались» ‑ 
0 голосiв, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними 
недiйсними – 0, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у 
голосуваннi – 0. Прийняте рiшення: Змiнити тип Товариства з 
Публiчного на Приватне.

Про змiну найменування Товариства. Проект рiшення, винесений 
на голосування: Змiнити найменування Товариства з «ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ» на «ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ», скорочено 
ПрАТ «ШВЕЯ».«за» ‑ 34795 голосiв, що становить 100 % голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;«проти» ‑ 
0 голосiв;«утримались» ‑ 0 голосiв,кiлькiсть голосiв акцiонерiв за 
бюлетенями, визнаними недiйсними – 0, кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi – 0. Прийняте 
рiшення: Змiнити найменування Товариства з «ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ» на «ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ», скорочено ПрАТ «ШВЕЯ». 
Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. Проект рiшення, винесений на голосування: 
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту, на пiдписання 
якої уповноважити голову та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв.«за» ‑ 34795 голосiв, що становить 100 % голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;«проти» ‑ 
0 голосiв;«утримались» ‑ 0 голосiв,кiлькiсть голосiв акцiонерiв за 
бюлетенями, визнаними недiйсними – 0, кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi – 0. Прийняте 
рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту, на 
пiдписання якої уповноважити голову та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв.

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

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

2. Голова правління _________ 
(підпис)

Є.І.Кушнір 

приватне аКцІонерне товариСтво «Швея»

повІдомлення
про проведення поЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв 

аКцІонерІв 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«теплиКрайаГроХІм» 
Ідентифікаційний код: 05487587

місцезнаходження: 23800, вінницька область, смт. теплик, 
вул. Коцюбинського, буд. 9

приватне аКцІонерне товариСтво «теплиКрайаГроХІм» 
(ідентифікаційний код: 05487587) (далі ‑ «товариство»), з місцезнахо-
дженням за адресою: 23800, Вінницька область, смт. Теплик, вул. Ко-
цюбинського, буд. 9, адмін. будинок, повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31 грудня 2018 
року о 11 год. 00 хв. у приміщенні каб. директора №1 за адресою: 
23800, вінницька область, смт. теплик, вул. Коцюбинського, буд. 9, 
кабінет директора №1.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здій-
снюватися за місцем проведення загальних зборів акціонерів 31 грудня 
2018 року, час початку реєстрації – 10 год. 00 хв., час закінчення реє-
страції ‑ 10 год. 50 хв.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

позачергових загальних зборах акціонерів Товариства визначено 
25 грудня 2018 року станом на 24 годину.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів Товариства для 
акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу 
(паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи 
інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах 
акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить зав‑
дання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстра-
ційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в 
разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджу-

приватне аКцІонерне товариСтво  
«теплиКрайаГроХІм»



№240, 14 грудня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ють повноваження представника на участь у річних загальних зборах 
акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: Україна, Вінницька обл., Теплицький р‑н, смт. Теплик, вул. Ко-
цюбинського, 3, адмінбудинок, кабінет директора №1, по вівторках і 
четвергах з 9‑00 до 16‑00 (перерва з 12‑00 до 13‑00), а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Голова комісії з припинення – Кацовець Іван Петрович.

Протоколом Наглядової ради Товариства від 12 грудня 2018 року 
затверджено такий проект порядку денного:

проеКт порядКУ денноГо (перелІК питанЬ):
1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства, 

порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування.
3. Про зміну складу комісії з припинення Товариства
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту комісії з при-

пинення Товариств
5. Про затвердження передавального акту
6. Про проведення установчих зборів ТОВ «ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ»

проеКти рІШенЬ З питанЬ порядКУ денноГо
1. про оБрання лІЧилЬноЇ КомІСІЇ товариСтва.
проеКт рІШення:
«Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії ‑ Слободянюк Олександр Якович, 
Члена лічильної комісії ‑ Чорномаз Вячеслав Миколайович, 
Члена лічильної комісії ‑ Гикавий Микола Васильович. 
Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання 

нового складу на наступних загальних зборах акціонерів Товариства».
2. про порядок проведення загальних зборів акціонерів товари-

ства, порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування. 
проеКт рІШення:
«Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань 

порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів 
для голосування. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товари-
ства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається 
бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень за-
свідчується підписом голови Реєстраційної комісії.»

3. про ЗмІнУ СКладУ КомІСІЇ З припинення товариСтва 
проеКт рІШення:
«Змінити склад Комісії з припинення Товариства: 
a) виключити зі складу Комісії з припинення Товариства Білозір Во-

лодимира Григоровича, ідентифікаційний номер: 3485908770, паспорт 
АВ № 951529, виданий Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій 
області, 18 серпня 2011 р., зареєстрований за адресою: Вінницька об-
ласть, Бершадський район, село Війтівка, вулиця Леніна, будинок 1; 

b) виключити зі складу Комісії з припинення Товариства Леонтьєву 
Людмилу Леонідівну, ідентифікаційний номер 3044414341, паспорт АТ 
№019721, виданий Ладижинським МС УДМС України у Вінницькій облас-
ті, 15 грудня 2012 року, зареєстрована за адресою: Вінницька область, 
місто Ладижин, вулиця Петра Кравченка, будинок 17, квартира 79;

c) обрати Яковенко Лесю Григорівну, ідентифікаційний номер: 
2715403022, паспорт серії АВ №574496, виданий Тростянецьким РВ 
УМВС України у Вінницькій області 06 березня 2004 року, зареєстрова-
на за адресою: смт. Тростянець, вул. 1‑го Травня, будинок 15 членом 
комісії з припинення Товариства;

d) обрати Кацовця Івана Петровича, ідентифікаційний номер: 
2048804410, паспорт серії АА №209403, виданий Ладижинським МВМ 
УМВС України у Вінницькій області 28 травня 1996 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Ладижин, вул. Слобода, 147, членом комісії з при-
пинення Товариства;

e) затвердити наступний склад Комісії з припинення Товариства: 
Кацовець Іван Петрович, Кацовець Олена Іванівна, Яковенко Леся Гри-
горівна.

Обрати Кацовця Івана Петровича Головою комісії з припинення То-
вариства. Надати повноваження Голові комісії з припинення без дові-
реності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товари-
ство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо 
керівництва Товариством у період проведення процедури щодо при-
пинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеже-
ною відповідальністю».

4. про прийняття рІШення За наСлІдКами роЗГлядУ ЗвІ-
тУ КомІСІЇ З припинення товариСтва

проеКт рІШення:
«Затвердити звіт Комісії з припинення Товариства щодо вчинених 

Комісією дій, в процесі припинення Товариства шляхом реорганізації в 
ТОВ «Тепликрайагрохім», схвалити їх та визнати такими, що відповіда-
ють інтересам Товариства.»

5. про ЗатвердЖення передавалЬноГо аКтУ
проеКт рІШення:
«Затвердити передавальний акт Товариства станом на 31 грудня 

2018 року, уповноважити Голову комісії з припинення підписати пере-
давальний акт Товариства.»

6. про проведення УСтановЧиХ ЗБорІв тов «теплиКрай‑
аГроХІм»

проеКт рІШення:
«У зв’язку з припиненням Товариства шляхом перетворення про-

вести установчі збори ТОВ «Тепликрайагрохім» 31 грудня 2018 року «. 
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 За-
кону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власній WEB 
сторінці Товариства за URL‑адресою: http://05487587.infosite.com.ua 

Довідки за телефоном: (04343) 6‑76‑13
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 

повідом лення про проведення загальних зборів Товариства загальна 
кількість простих іменних акцій ‑ 708 000 (сімсот вісім тисяч) штук та 
голосуючих простих іменних акцій ‑ 708 000 (сімсот вісім тисяч) штук.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. У відпо-
відності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 
23800, Вінницька область, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, буд. 9, ад-
мін. Будинок, каб. директора №1, у робочі дні, робочий час з 9.00 до 
16.00 (перерва з 12‑00 до 13‑00) до дати проведення позачергових за-
гальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів 
ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в міс-
ці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відпові-
дальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова комісії з 
припинення – Кацовець Іван Петрович. До початку загальних зборів 
акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитан-
ня щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів, та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запи-
тання однакового змісту. У відповідності до ст. 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандида-
тів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного това-
риства, а щодо кандидатів до складу органів товариства ‑ не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у 
члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена 
наглядової ради ‑ незалежного директора. Пропозиція до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 
цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада Товари-
ства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань поряд-
ку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до 
проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж 
за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства ‑ не пізніше ніж за чотири дні до дати про-
ведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включен-
ню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення 
наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного 
не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту по-
рядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів дострокового припинення повноважень голови колегі-
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ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одно-
осібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропо-
зиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого 
органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимча-
сово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного за-
гальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціоне-
ра), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, 
а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерно-
го товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути 
прийнято тільки з підстав:

‑ недотримання акціонерами строку, передбаченого абз. 1 ч. 2 ст. 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства»;

‑ неповноти даних, передбачених абз. 1 ч. 2 або ч.3 ст. 38 ЗУ «Про 
акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-

лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з ви-
щезазначених підстав, у разі неподання акціонерами жодного проекту 
рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших 
підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або поло-
женням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рі-
шення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою 
радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/
вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на під-
ставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє 
проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи 
може постановити рішення про зобов’язання товариства провести за-
гальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного 
було безпідставно відмовлено акціонеру.

Пропозиції до порядку денного вносяться за адресою: 23800, 
 Вінницька область, смт. Теплик, вул. Коцюбинського, буд. 9, адмін. Бу-
динок, каб. директора №1.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 

"Криворiзька теплоцентраль"
2. Код за ЄДРПОУ 00130850
3. Місцезнаходження 50014 м. Кривий Рiг Електрична 1
4. Міжміський код, телефон та факс (056)‑499‑96‑80 (056)‑499‑96‑77
5. Електронна поштова адреса pressa@tec.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.tec.dp.ua

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб

ii. текст повідомлення
Згiдно наказу Фонду державного майна України № 1554 вiд 10.12.2018 

«Про замiну члена наглядової ради акцiонерного товариства «Криворiзька 
теплоцентраль» Замiнити Волкову‑Кузiну Свiтлану Євгенiївну ‑ представ-
ника акцiонера ‑ Держава Україна в особi Фонду державного майна України 
у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Криворiзька теплоцен-
траль» на представника акцiонера ‑ Держава Україна в особi Фонду дер-
жавного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства 
«Криворiзька теплоцентраль» ‑ Андрiєнко Полiну Григорiвну ‑ головного 
спецiалiста вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господар-
ських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту 
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами дер-
жави Фонду державного майна України та припинити повноваження 
вiдкликаного члена наглядової ради акцiонерного товариства «Криворiзька 
теплоцентраль» Волкової‑Кузiної Свiтлани Євгенiївни.

Паспортнi данi Волкової‑Кузiної Свiтлани Євгенiївни: СН 080584 вида-
ний Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.12.1995

Волкова‑Кузiна Свiтлана Євгенiївна часткою у статутному капiталi не 
володiє.

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: Головний 

спецiалiст.
Строк, протягом якого Волкова‑Кузiна Свiтлана Євгенiївна перебувала 

на посадi члена Нагалядової ради складає 1 рiк 2 мiсяцi.
Згiдно наказу Фонду державного майна України № 1554 вiд 10.12.2018 

«Про замiну члена наглядової ради акцiонерного товариства «Криворiзька 
теплоцентраль» Замiнити Волкову‑Кузiну Свiтлану Євгенiївну ‑ представ-
ника акцiонера ‑ Держава Україна в особi Фонду державного майна України 
у складi наглядової ради акцiонерного товариства «Криворiзька теплоцен-
траль» на представника акцiонера ‑ Держава Україна в особi Фонду дер-
жавного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства 
«Криворiзька теплоцентраль» ‑ Андрiєнко Полiну Григорiвну ‑ головного 
спецiалiста вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господар-
ських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту 
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами дер-

жави Фонду державного майна України та припинити повноваження 
вiдкликаного члена наглядової ради акцiонерного товариства «Криворiзька 
теплоцентраль» Волкової‑Кузiної Свiтлани Євгенiївни.

Паспортнi данi Андрiєнко Полiни Григорiвни: СО № 113947, виданий 
Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 18.05.1999

Андрiєнко Полiна Григорiвна часткою у статутному капiталi не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
‑ 29.04.2016 ‑ по цей час ‑ головний спецiалiст вiддiлу забезпечення 

дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпора-
тивних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами 
та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

‑ 15.03.2016 ‑ 28.04.2016 ‑ головний спецiалiст вiддiлу координацiї 
дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпо-
ративних прав держави департаменту управлiння корпоративними права-
ми держави Фонду державного майна України;

‑ 19.10.2015 ‑ 14.03.2016 ‑ головний спецiалiст вiддiлу з питань 
координацiї органiв управлiння товариств Управлiння з питань корпоратив-
них вiдносин Департаменту договiрного менеджменту‚ мiждержавних май-
нових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна України;

‑ 03.08.2015 ‑ 18.10.2015 ‑ головний спецiалiст вiддiлу iнформацiйного та 
рекламного забезпечення органiзацiї продажу об’єктiв за конкурсом Управлiння 
з питань бiржової дiяльностi та конкурсного продажу Департаменту конкурент-
них продажiв об’єктiв приватизацiї Фонду державного майна України;

‑ 08.05.2015 ‑ 02.08.2015 ‑ головний спецiалiст вiддiлу по роботi з орга-
нами управлiння господарських товариств Управлiння забезпечення 
дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Де-
партаменту корпоративного управлiння Фонду державного майна України;

‑ 15.09.2014 ‑ 07.05.2015 ‑ головний спецiалiст вiддiлу нормативного та 
законодавчого забезпечення Управлiння з питань договiрного менеджмен-
ту Фонду державного майна України;

‑ 09.09.2014 ‑ 14.09.2014 ‑ головний спецiалiст вiддiлу застосування та 
розробки нормативно‑правових актiв Управлiння з питань договiрного ме-
неджменту;

‑ 01.11.2011 ‑ 08.09.2014 ‑ головний спецiалiст вiддiлу методологiчного 
забезпечення Управлiння з питань реформування власностi Департаменту 
планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду дер-
жавного майна України.

Строк, на який призначено Андрiєнко Полiну Григорiвну: 3 роки з момен-
ту обрання складу наглядової ради наказом Фонду державного майна 
України вiд 05.10.2017 № 1529.

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 тарасенко микола миколайович
в. о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.12.11
(дата)

аКцiонерне товариСтво “КриворiЗЬКа теплоцентралЬ”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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индекс пфтС в среду продолжил топтаться 
в «красной зоне»

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду еще немного 
снизился – на 0,03%, до 573,88 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 1,186 млрд грн, в 
том числе акциями – 7,47 млн грн.

Среди индексных бумаг подешевели акции Райффай-
зен Банка Аваль (‑1,58%) и «Центрэнерго» (‑1,12%).

Положительную динамику показали акции «Укрнаф-
ты» (+5,5%) и Донбассэнерго (+0,03%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился 
на 1,41% ‑ до 1760,07 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG‑Ukraine в 
среду вырос на 0,55% ‑ до 438,39 пункта при объеме 
торгов 310,24 тыс. злотых (2,28 млн грн).

В «индексной корзине» выросли в цене акции агро-
холдинга ИМК (+6,27%) и «Агротона» (+0,58%).

Отрицательную динамику показали акции «Кернела» 
(‑0,39%) и «Астарты» (‑0,37%).

Банки Украины сократили портфель овГЗ 
на 2,39 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) украинских банков 13 декабря сократился 
на 2,389 млрд грн (на 0,68%) – до 351,21 млрд грн.

Согласно размещенной на веб‑сайте Национального 
банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ 
уменьшился на 3,278 млрд грн ‑ до 730,245 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался 
без изменений, юрлиц сократился на 0,782 млрд грн, не-
резидентов и физлиц – изменился незначительно.

Официальный курс на 13 декабря – 27,808135 грн/$1.

нБУ утвердил регламент работы 
банковской системы в конце декабря 2018 

‑ начале января 2019г
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил регла-

мент работы системы электронных платежей (СЭП) цен-
тробанка и банковской системы страны в конце декабря 
2018 ‑ начале января 2019 года.

Согласно сообщению НБУ на веб‑сайте, дополнитель-
ными выходными для банковской системы будут поне-

дельник 24 декабря, вторник 25 декабря, понедельник 
31 декабря 2018 года, а также вторник 1 января и поне-
дельник 7 января 2019 года. 27, 28 декабря 2018 года 
СЭП будет работать в режиме продленного банковского 
дня на два часа.

Кроме того, как сообщается, до 13:00 29 декабря в 
СЭП могут осуществляться только платежи между бан-
ковскими учреждениями, подчиненными одному юрлицу, 
а также платежи, направленные в НБУ и органы Госу-
дарственной казначейской службы. НБУ и Госказначей-
ство в этот день могут осуществлять платежи в адрес 
всех участников СЕП. Банковский день 29 декабря в 
СЭП закончится в 15:00.

Банки будут работать без клиентов и обеспечивать 
комплекс работ, связанных с началом нового отчетного 
года 2 января. Межбанковские переводы средств через 
СЭП в этот день не будут осуществляться. 3, 4 января 
СЭП и банковская система будут работать в обычном 
режиме.

В период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 
года включительно будет действовать официальный 
курс гривни, установленный НБУ на 28 декабря.

«Банки должны обеспечить бесперебойную работу 
банкоматов, подкрепление их наличностью различных 
номиналов для обслуживания клиентов в праздничные 
дня», ‑ говорится в сообщении.

фГвфл продал за 130 млн грн активы из 
залога нБУ через американскую площадку 

FFN
Американская площадка First Financial Network (FFN, 

Оклахома‑Сити, США) 12 декабря провела первые 
успешные торги Фонда гарантирования вкладов физлиц 
(ФГВФЛ) по продаже пула активов, пребывающих в за-
логе у Нацбанка, сообщила заместитель директора‑
распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

«Фонд гарантирования реализовал пул активов стои-
мостью более 6 млрд грн, находящихся в залоге Нацио-
нального банка Украины, через американского советни-
ка FFN. Рада, что этот пул удалось реализовать за более 
(чем) 130 млн грн», – написала она на своей странице в 
Facebook.

С.Рекрут считает хорошим результатом данные торги: 

Рішенням позачергових загальний зборів акціонерів прат «КивБУд-
деталЬКомплеКт», які відбулися 10 грудня 2018 року о 14.00 за адре-
сою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25‑г,офіс 21 прийнято наступні рішення:

1. Відкликано Наглядову раду Товариства у складі: Руснак Сергій Пе-
трович (член Наглядової ради), Зубаток Олена Миколаїіна (Голова Нагля-
дової ради), Катриченко Юрій Олексійович (член Наглядової ради).

2. Обрано на строк у три роки (з 10.12.2018 року по 10.12.2021 року) 
новий склад Наглядової ради, а саме: 

Зубаток Олена Миколаївна, призначена на строк, визначений статутом 
товариства. Часткою в статутному капіталі товариства володіє у розмірі 
9,899952%. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду 
директор ПП «МАРЛЕНА».

Катриченко Юрій Олексійович, призначений на строк, визначений ста-
тутом товариства. Є представником на підставі довіреності № 00079/0/14‑18 
від 07.12.2018 ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД», яка володає часткою в статут-
ному капіталі товариства у розмірі 29,998424%. Протягом останніх п'яти 
років своєї діяльності займав посаду директора Департаменту з управлін-
ням майном та активами ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД».

Задоя Сергій Антонович, призначений на строк, визначений статутом 
товариства. Часткою в статутному капіталі товариства володіє у розмірі 
1,836169%. Протягом останніх п'яти років був безробітний. 

3. Прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну. Предмет правочину продаж нерухомого майна ПрАТ «КИЇВБУДДЕТАЛЬ-
КОМПЛЕКТ», а саме квартири № 21 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагай-
дачного, 25 (далі – квартира) період з 10.12.2018 р. по 10.06.2019 р. 
Ринкова вартість квартири становить 1 885 000 грн. та визначена на під-
ставі звіту з оцінки нерухомого майна, проведеного суб’єктом господарю-
вання, що має відповідну ліцензію на провадження оціночної діяльності та 
складає суму, меншу ніж 50% вартості активів ПрАТ «КИЇВБУДДЕТАЛЬ-
КОМПЛЕКТ» за даними останньої річної звітності. 

Загальна кількість голосуючих акцій 761 640 штук, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у зборах 702 449 штуки, кількість голосуючих 
акцій, що проголосувала «за» прийняття рішенні про надання згоди на вчинен-
ня значного правочину 473 969 штуки (67,48%), «проти» прийняття рішення 
голосуючих акцій 228 480 штук (32, 53%). Рішення згідно п.10.44 Статуту прий‑
мається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НОВИНИ
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«Это более 2% балансовой стоимости. К тому же, от 
предыдущих индивидуальных продаж некоторых акти-
вов, входивших в состав пула, удалось выручить еще 
более 80 млн грн. Считаю это хорошим результатом. И 
спасибо команде, которая работала над этим проек-
том»,  ‑ написала С.Рекрут.

Она ожидает, что за этими успешными торгами после-
дуют другие: «Будем ждать последующие продажи пу-
лов с привлечением международных советников «Деб-
текс Украина» и «Эксито Партнерс и Коэн Украина».

производитель фильтров для воды 
Ecosoft присоединяется к европейской 

группе BWT
Украинский производитель фильтров для очистки 

воды Ecosoft (Ирпень Киевской обл.) войдет в состав ве-
дущей европейской группы на рынке очистки воды Best 
Water Technology (BWT), сообщает пресс‑служба Ecosoft 
в среду.

По данным пресс‑службы Антимонопольного комите-
та Украины, 10 декабря комитет предоставил разреше-
ние компании BWT Aktiengesellschaft (Австрия) на при-
обретение контрольного пакета Ecosoft Holding.

Ecosoft – производитель и дистрибьютор оборудова-
ния для очистки воды для домашнего и промышленного 
применения с производственными площадками в Украи-
не и Германии и широкой международной представлен-
ностью.

BWT Aktiengesellschaft – холдинговая компания Best 
Water Technology, лидирующей европейской группы в об-
ласти водных технологий с оборотом около EUR670 млн 
в 2017 году и 3,600 тыс. работников. Предлагает систе-
мы очистки питьевой воды, воды для фармацевтики и 
промышленных процессов, систем отопления и охлаж-
дения, кондиционирования воздуха и бассейнов.

В Украине Ecosoft основана в 1991 году. Начиная с 
2012 года, активно поддерживается ЕБРР через про-
граммы по консалтингу и финансированию.

По данным компании, производимые ею фильтры про-
даются в 50 стран мира. Компания располагает 8 тыс. кв. 
м производственных и складских помещений. Склады 
готовой продукции расположены в четырех бизнес‑
регионах ‑ в Западной и Восточной Европе, США и Рос-
сии.

Мощности компании ‑ 2,6 млн фильтров в год. Зонтич-
ный бренд Ecosoft ‑ это также торговые марки «Наша 
вода», Filter1, P’URE, RObust и GreenStar.

В 2017 году выручка НПО «Экософт» составила 
450,56 млн грн (годом ранее – 347,93 млн грн), чистая 
прибыль – 15,59 млн грн (17,55 млн грн).

Уставный капитал ООО «Научно‑производственное 
объединение Экософт», зарегистрированного в Ирпене, 
‑ 3,67 млн грн. По данным госреестра, владельцами ком-
пании через кипрскую «Дексмин Холдингс» является се-
мья Митченко, в том числе генеральный директор Ecosoft 
Татьяна Митченко и СЕО Андрей Митченко.

«Объединение с BWT поддерживает устойчивую стра-
тегию развития Ecosoft и создает новые возможности по 
представлению продуктов и технологий компании на 
международных рынках. Акционеры планируют даль-
нейшие инвестиции в Украину, в частности, развитие 

производственных мощностей, поддержание высоких 
стандартов качества продукции, инвестиции в научно‑
технические разработки. Управление компанией Ecosoft 
остается в руках украинской команды», ‑ отмечается в 
пресс‑релизе.

Эксклюзивным финансовым советником по сделке 
для Ecosoft Group выступил Visum Capital (Киев).

нефть сдержанно дорожает на фоне 
осторожных прогнозов, Brent поднялась до 

$60,44 за баррель
Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднима-

ются в ходе торгов в четверг на фоне осторожных про-
гнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 
году.

Инвесторы и аналитики опасаются, что согласованно-
го странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет не-
достаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на 
фоне замедляющегося роста спроса.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бир-
же ICE Futures к 8:05 МСК подорожали на $0,29 (0,48%)  ‑ 
до $60,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электрон-
ной сессии на Нью‑йоркской товарной бирже (NYMEX) 
повысилась к этому времени на $0,17 (0,33%) ‑ до $51,32 
за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent уменьшилась 
на 5 центов (0,08%), до $60,15 за баррель, WTI ‑ на 
50 центов (0,97%), до $51,15 за баррель.

Опубликованные в среду данные министерства энер-
гетики США о коммерческих запасах нефти показали их 
сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как 
аналитики в среднем прогнозировали падение на 
10,2 млн баррелей.

Помощник генпрокурора США Макан Делрахим зая-
вил конгрессменам, что президентская администрация 
по‑прежнему рассматривает возможность принятия за-
кона, целью которого будет ограничение контроля ОПЕК 
над нефтяным рынком. Он отметил, что, помимо прямой 
конкуренции, ОПЕК создает «более масштабные про-
блемы».

доллар стабилен в паре с евро, фунт 
дешевеет после голосования о доверии 

мэй
Доллар США стабилен в паре с евро и рядом других 

основных валют, но при этом слабо дорожает к иене и 
фунту стерлингов.

Евро к 8:35 мск 13 декабря стоил $1,1367 по сравне-
нию с $1,1317 по итогам прошлой сессии в Нью‑Йорке.

Стоимость единой европейской валюты увеличилась 
до 128,98 иены со 128,31 иены в предыдущий рабочий 
день. Курс доллара к японской нацвалюте поднялся со 
113,38 до 113,47 иены.

Deutsche Bank ожидает более резкого ужесточения 
денежно‑кредитной политики Федеральной резервной 
системы (ФРС) в следующем году, чем сейчас учтено в 
рыночных курсах и котировках. Но вместе с тем новые 
оценки мягче, чем предполагалось ранее.

В связи с этим аналитики банка пересмотрели прогно-
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зы для US Treasuries: к середине 2019 года ожидается, 
что доходность 10‑летних гособлигаций достигнет пика на 
уровне 3,4%, а затем уменьшится до 3,3% к концу года.

По их оценкам, ФРС достигнет желаемого уровня ста-
вок для текущего цикла повышения лишь в 2020 году.

Британская нацвалюта продолжает снижение после 
того, как премьер‑министр Великобритании Тереза Мэй 
получила в среду вечером большинство голосов 
парламентариев‑консерваторов в ходе голосования о 
доверии, которое было инициировано ее противниками 
внутри партии.

В паре с долларом фунт подешевел на 0,2%, до 
$1,2619.

мЭа сохранило прогноз роста спроса  
на нефть в 2018‑2019г, понижен прогноз 

поставок из не‑опеК
МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 

и 2019 годах ‑1,3 млн б/с и 1,4 млн б/с соответственно, 
говорится в отчете агентства.

МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не‑ОПЕК в 
следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК 
необходимо добывать в среднем не более 31,6 млн б/с.

Кроме того, подсчитало агентство, добыча нефти 
ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября 
до 33,03 млн б/с.

МЭА считает, что пока рано говорить, будет ли эффек-
тивной новая сделка ОПЕК, передает агентство 
Bloomberg. Так,

При этом прогноз поставок нефти из стран не‑ОПЕК на 
2019 год снижен на 415 тыс. б/с в связи с заключенным 

соглашением ОПЕК+, согласно которому 10 стран не‑
ОПЕК должны на полгода снизить нефтедобычу на 
400 тыс. б/с с января 2019 года, а также из‑за планируе-
мого снижения нефтедобычи в Канаде на 325 тыс. б/с с 
января будущего года до тех пор, пока уровень наполнен-
ности хранилищ не вернется к обычным показателям.

«Новости о снижении добычи приветствуются произ-
водителями сланцевой нефти в США, поскольку вну-
тренние цены на нефть в ноябре упали до или ниже 
уровней, необходимых для бурения новых скважин», ‑ 
говорится в отчете МЭА. Со ссылкой на отчет Федераль-
ного резервного банка Далласа МЭА пишет, что цена 
нефти WTI, при которой рентабельно бурить новые сква-
жины, находится в диапазоне $47‑55 за баррель, даже 
если некоторые компании способны безубыточно бурить 
при цене $20 за баррель.

«Недавно международные сервисные компании вы-
сказали озабоченность снижением деятельности по ги-
дроразрыву пласта. Так, в декабре Schlumberger заяви-
ла, что деятельность по гидроразрыву в четвертом 
квартале снизилась гораздо серьезнее, чем ожидалось, 
и недавняя волатильность цены привнесла больше нео-
пределенностей относительно капвложений в 2019 году. 
Инвесторы призывают компании генерировать больше 
прибыли вместо роста добычи, и дальнейшее падение 
цен на нефть могло срезать денежный поток, необходи-
мый для покрытия производственных затрат и выплаты 
дивидендов акционерам. В 2018 году эта отрасль впер-
вые сгенерировала денежный поток», ‑ пишет МЭА.
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7. ПРАТ ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 11
8. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО‑ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 4
9. ВАТ ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ 10

10. ПРАТ ЗАВОД АРТЕММАШ 9
11. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 3
12. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 3
13. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД 14
14. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ 6
15. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ 7
16. ПРАТ КАНІВРИБА 13
17. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 4
18. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 17
19. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 13
20. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 9
21. АТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 16
22. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 7
23. ПАТ МТБ БАНК 8
24. ТОВ НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 3
25. ПРАТ ПЛОДООВОЩ 2
26. ПРАТ РІТМ 11
27. ПРАТ РІТМ 11
28. ПРАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 12
29. ПРАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 13
30. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО‑ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ» 8
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ВІК» 4
32. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 14
33. ПРАТ УКРАГРО НПК 3
34. ПРАТ УКРЕНЕРГОТРАНС 9
35. ПАТ УКРПОШТА 5
36. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ‑БІОЛІК 13
37. ПРАТ ШВЕЯ 14
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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 № 18240
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
13.12.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

При йом ого ло шень для публікації у бюлетені «Відомості НКЦПФР»:

e ma il: newspaper@smida.gov.ua

за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394 
(044) 4983816
(044) 4983815


