
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих прат «декстон» 
(вул. Трункіна, буд. 12, м. Луцьк, Волинська обл., 43000, 

код за ЄДРПОУ: 13353154 на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Декстон» (код за ЄДРПОУ 
13353154) – розпорядження № 281-Кф-З від 17 верес-
ня 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: 

«19» вересня 2018 року.
18.09.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Новопокровський завод 
Залiзобетонних Кон струкцiй"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30614042
3. Місцезнаходження емітента 63523 Харкiвська обл., Чугуїв-

ський р-н, смт. Новопокровка 
вул. Островського, 10

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 76-808-76 (057) 
760-16-84

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

www.npzzbk.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Директор Грiдiна Свiтлана Василiвна (паспорт: серiя ММ 
номер 903809 виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi, 
12.03.2001р.) припинено повноваження 17.09.2018р. на пiдставi рiшення 
засiдання Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 17.09.2018р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.09.2017 року. 

Посадова особа Директор Грiдiна Свiтлана Василiвна (паспорт: серiя ММ 
номер 903809 виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi, 
12.03.2001р.) обрана на посаду 17.09.2018р. рiшенням засiдання Наглядо-
вої ради (Протокол № б/н вiд 17.09.2018р.) термiном на 1 рiк. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: директор ПрАТ «НПЗЗБК».

директор ______________ Грiдiна Свiтлана василiвна
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  18.09.2018
  (дата)

приватне аКцiонерне товариСтво “новопоКровСьКий Завод ЗалiЗобетонних Кон СтруКцiй”
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕР-
БАНК»

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

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою АТ «СБЕРБАНК» 14.09.2018 (протокол засідання 

№85) прийняте рішення про припинення повноважень члена Правління 
Банку (начальника Управління комплаєнс та фінансового моніторингу) Ме-
щерякова Андрія Борисовича (паспорт: СН № 188194, виданий 28.05.1996 
Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві), на підставі його заяви згідно із 
п.1 ст.36 Кодексу законів про працю України. Посадова особа володіє част-
кою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадові злочини не має. На посаді члена Правління Банку посадова 
особа перебувала 8,5 місяців. Замість посадової особи нікого не призна-
чено.

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

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

2. Голова правління  Князєва І.о.
14.09.2018

аКцІонерне товариСтво «СбербанК»

повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну 
складу посадових осіб емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство "Херсонгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, 

вул. Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-74-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://gaz.kherson.ua/

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

ii. текст повідомлення
рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 14.09.2018 р., при-

пинено повноваження:
Голови наглядової ради Попова Вiктора Григоровича, який володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0,00001 %. Перебував на посадi з 
02.06.2017 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Члена наглядової ради Оксененка Богдана Вiкторовича, уповноважено-
го представника юридичної особи – акцiонера ТОВ «ГК«Содружество», 
який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25,0062 %. Перебував 
на посадi з 02.06.2017 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Члена наглядової ради Сiкоєва Заурбека Володимировича, який володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,00001 %. Перебував на посадi з 
02.06.2017 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Члена наглядової ради Антонова Олексiя Юрiйовича, який володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,00003 %. Перебував на посадi з 
02.06.2017 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Члена наглядової ради Логвиновського Геннадiя Миколайовича, який 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,01563 %. Перебував на 
посадi з 02.06.2017 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутнi. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Члена наглядової ради Цулукiанi Олега Ардовича, який володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00001%. Перебував на посадi з 
02.06.2017 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутнi. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Члена наглядової ради Євчука Мар'яна Миколайовича, який володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000007 %. Перебував на посадi 
з 02.06.2017 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

вiдповiдно до вимог Зу «про акцiонернi товариства» рiшенням за-
гальних зборiв, якi вiдбулися 14.09.2018 р., обрано строком на три 
роки, наступний склад наглядової ради:

Оксененка Богдана Вiкторовича - уповноваженого представника юри-
дичної особи - акiонера ТОВ «ГК «Содружество», який володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 25,0062 %. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав 
посаду Голови правлiння ПАТ «Кременчукгаз». Непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття пас-
портних данних.

Волконську Валентину Миколаївну – уповноваженого представника 
юридичної особи - акцiонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛIКВIФАЙД ПЕТРО-
ЛЕМ ГАС», який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
60,9025 %. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду заступника голо-
ви правлiння ПАТ «Херсонгаз». Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних 
данних.

Антонова Олексiя Юрiйовича - акцiонера фiзичну особу, який 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00003 %. Мiсце робо-
ти протягом останнiх 5 років: з 2005р. – 04.2015р. займав посаду ди-
ректора ТОВ «Енергострой», з 04.2015р. i по теперiшнiй час - директор 
з фiнансiв ТОВ «БЦ «Павлiвський». Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспорт-
них данних.

Логвиновського Геннадiя Миколайовича - акцiонера фiзичну особу, 
який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,01563 %. Мiсце 
роботи протягом останнiх 5 років: з 05.2003р. по 11.2014р. - директор 
ТОВ «Енерго-Лан», з 11.2014р. i по теперiшнiй час - керiвник вiддiлу з 
торгiвлi ц.п. ТОВ «Нафта – Iнвест». Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних 
данних.

Цулукiанi Олега Ардовича - акцiонера фiзичну особу, який володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,00001 %. Мiсце роботи протягом 
останнiх 5 років: з 2010р. по 2013 р. – начальник управлiння безпеки  
ТОВ «ГК «Содружество», з 2013р. по 2014р. - заступник директора з питань 
безпеки та охорони ТОВ «Енерго-Лан», з 2014р. директор ТОВ «Енерго-
Лан», з квiтня 2018р. начальник управлiння безпеки ТОВ «ГК «Содруже-
ство». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Євчука Мар’яна Миколайовича - акцiонера фiзичну особу, який володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000007 %. Мiсце роботи протя-
гом останнiх 5 років: з 2012р. по 2013р. працював юрисконсультом у  
ДП «Партнер» ТОВ «ЮБ «Канон», з 08.2013р. i по теперiшнiй час працює у 
ПАТ «Кременчукгаз» на посадi радника Голови правлiння та за сумiсництвом 
займає посаду начальника юридичного управлiння ТОВ «ГК «Содруже-
ство». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Александрова Павла Анатолiйовича - акцiонера фiзичну особу, який 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000006 %. Мiсце робо-
ти протягом останнiх 5 років: з 2011р. по теперiшнiй час працює на 
посадi заступника генерального директора з загальних питань  
ТОВ «Група компанiй «Содружество». Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття 
паспортних данних.

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 Зангiєв А.Г. 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 17.09.2018

(дата)

публiчне аКцiонерне товариСтво 
“херСонГаЗ”
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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 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
«БУДСПЕЦСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ 32555547
3. Місцезнаходження 01103, Київ, вул. Драгомирова 

Михайла, будинок 14, прим. 146
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220-00-22 (044) 220-00-22
5. Електронна поштова адреса kam@development-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.bss.informs.net.ua

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

ii. текст повідомлення
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства 

з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будспецсервiс» № 17/09-18 вiд 17.09.2018 р. 
Посадова особа Директор Дiдик Олександр Сергiйович, паспорт серiї СН 

945438 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi, звiльнений з по-
сади 17.09.2018, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; 
пiдстави: заява вiд 03.09.2018р. та Наказ №19-к вiд 17.09.2018р. Перебував на 
посадi 7 рокiв 9 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисли-
вих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 
Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будспецсервiс» № 17/09-18 вiд 
17.09.2018 р. Посадова особа Директор Чуканов Олександр Вячеславович, 
паспорт серiї СН 124691 виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. 
призначений на посаду з 18.09.2018 безстроково, пiдстава: Наказ №20-к вiд 
17.09.2018., посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голо-
вний iнженер ТОВ «БК «Девенстрой». Часткою в статутному капiталi товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi 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 Чуканов Олександр Вячеславович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

18.09.2018
(дата)

товариСтво З обмеженою вiдповiдальнiСтю «будСпецСервiС»

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 

"Херсонгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-74-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://gaz.kherson.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 

було прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 14.09.2018 р. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 1 314 000 тис. грн., предме-
том яких є закупiвля природного газу для виробничо-технологічних витрат 
та послуг з його транспортування, надання послуг з розподiлу природного 
газу та iншi. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi складає 
332,83 %. Активи Товариства за даними осаньої рiчної фiнансової звiтнiстю 
становлять 394 792 тис. грн. Для участi у рiчних загальних зборах було за-
реєстрованно 129824675 шт. голосуючих акцiй, вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй - 135118510 шт. По питанню «Про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинiв в частинi укладання договорiв, якi можуть 
вчиняться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму 
понад 25 % вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi това-
риства.», проголосованно «за» – 126710705 шт. голосуючих акцiй; «про-
ти»  - 3113970 шт. голосуючих акцій.

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 Зангiєв А.Г. 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.09.2018
(дата)

публiчне аКцiонерне товариСтво 
“херСонГаЗ”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

приватне аКцІонерне товариСтво «мультІплеКС-холдинГ»
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-
Ство «мультІплеКС-холдинГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32850366
3. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-25-73
5. Електронна поштова адреса: multiplex-holding@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pjcmultiplexholding.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення

12.09.2018р. позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було прийняте рішення припинити по-
вноваження Ревізора Товариства Шайгородського Віктора Григоровича 
(паспорт серія СН №292500, виданий 05.09.1996р. Радянським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві) з 30.09.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік 5 місяців. Припинення повноважень посадової особи здійснено 
на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№12 від 12.09.2018 р.) у зв’язку зі звільненям за власним бажанням.

12.09.2018р. позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було прийняте рішення обрати на поса-
ду Ревізора Товариства Черникова Дмитра Ігоревича (паспорт серія КО 
№566130, виданий 07.06.2004р. Октябрьським РО ПГУ УМВС України в 
Полтавській області). Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента: 0 %. Інші посади, які обіймала ця особа протя-
гом останніх п'яти років: директор, економіст з фінансової роботи. Непога-
шеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 5 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішен-
ня річних Загальних зборів акціонерів (Протокол №12 від 12.09.2018р.), у 
зв`язку обранням Ревізора Товариства.

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

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

Генеральний директор  янакаєва І.м.
 12.09.2018 р.
 (дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мультІплеКС-холдинГ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
товариСтво З обмеженою вІдповІдальнІСтю 

«фаКторинГова КомпанІя «альянС»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
38201905
3. Місцезнаходження 
04053 м. Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272 42 47 (044) 272 42 46
5. Електронна поштова адреса 
unataliya@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.zvitnist.com.ua/38201905
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

1) Рішення про звільнення прийнято Єдиним Учасником Товариства 
17.09.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі РІШЕННЯ УЧАСНИ-
КА №34 та особистої заяви Директора Тарасенко А.М.

Посадова особа Тарасенко Андрій Миколайович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана), яка займала посаду Директор, звільнена.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.09.2012 р. по 

17.09.2018 р.
2) Рішення про призначення прийнято Єдиним Учасником Товариства 

17.09.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі РІШЕННЯ УЧАС-

НИКА №34.
Посадова особа Грєхова Зоя Сергіївна (згода на розкриття паспортних 

даних не надана), призначена на посаду Директора.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: з 18.09.2018 до моменту переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- Начальник депозитарного відділу, Начальник відділу обслуговування 

активів інститутів спільного інвестування ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» 
(20337279);

- Директор ТОВ «ФК «СОКУР» (38749600);
- Директор ТОВ «СОКУР» (38748675).

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

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

2.
директор Грєхова З.С.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
18.09.2018

(дата) 

повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну 
складу посадових осіб емітента

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

1. Повне найменування емітента публiчне аКцiонерне 
товариСтво 
"херСонГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-74-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gaz.kherson.ua/

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

ii. текст повідомлення
рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 14.09.2018р., 

припинено повноваження: 
Голови ревiзiйної комiсiї Хмельненко Людмили Григорiвни, яка володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0,00001 %. Перебувала на посадi 
з 27.03.2015 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

Члена ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Компанiя з управлiння активами «Спiвдружнiсть Естет Менеджмент» в 
особi уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирiвни, код 
ЄДРПОУ - 33172959 , володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0629 %

Члена ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Енерго-Лан» в особi уповноваженого представника - Степанюк Свiтлани 
Валерiївни, код ЄДРПОУ - 30424342, володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,0001 %.

вiдповiдно до вимог Зу «про акцiонернi товариства» рiшенням 
загальних зборiв, якi вiдбулися 14.09.2018 р., обрано строком на 
п'ять рокiв наступний склад ревізійної комісії: 

Хмельненко Людмила Григорiвна, яка володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,00001 %. На першому засiданнi ревiзiйної комiсiї вiд 
14.09.2018 р. Хмельненко Людмилу Григорiвну обрано головою ревiзiйної 
комiсiї. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду заступника началь-
ника ревiзiйного вiддiлу ТОВ «ГК «Содружество». Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття 
паспортних данних.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння ак-
тивами «Спiвдружнiсть Естет Менеджмент» в особi уповноваженого пред-
ставника - Конох Ганни Володимирiвни, код ЄДРПОУ - 33172959 володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0629 %.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерго-Лан» в особi упо-
вноваженого представника - Степанюк Свiтлани Валерiївни, код ЄДРПОУ  - 
30424342 володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0001 %.

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 Зангiєв А.Г. 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.09.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну 
складу посадових осібемітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Херсонгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-74-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://gaz.kherson.ua/

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

ii. текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради АТ «Херсонгаз» вiд 14.09.2018р. (протокол 

№ 9) припинено повноваження члена правлiння АТ «Херсонгаз» - Волкон-
ської Валентини Миколаївни, яка не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Перебувала на посадi з 30.03.2016р. Пiдставою такого рiшення є 
обрання Волконської Валетини Миколаївни до складу наглядової ради, 
згідно рiшення річних загальних зборiв АТ «Херсонгаз», які відбулися 
14.09.2018р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Згода на розкриття паспортних даних не надана. На посаду члена 
правлiння, повноваження якого припинено, нiкого не призначено.

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 Зангiєв А.Г. 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 17.09.2018

(дата)

публiчне аКцiонерне товариСтво “херСонГаЗ”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 

значенню пакета акцій) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИ-
КА "МИРНОГРАДСЬКА"

2. Код за ЄДРПОУ 24820699
3. Місцезнаходження 85327, мiсто Мирноград, вул. Шосейна, буд. 2
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(06239)63346 (06239)63346

5. Електронна поштова 
адреса

24820699@emitent.net.ua

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

http://komsomolskay.patprom.com

7. Вид особливої 
інформації

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

ii. текст повідомлення
Дата отримання iнформацiї (Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв 

станом на 03.09.2018р.) вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України»: 13.09.2018 року. Прiзвище, iм’я, 
по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власни-
ка (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 
стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДРФЦ». 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного 
посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника 
(власникiв) акцiй: 36887211. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином 
(прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдчуження, дiя вiдбулася 
прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 
100.00%. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 1.999499%. Вiдомостi про осiб 
(прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та 
iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн 
дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: дана 
iнформацiя вiдсутня. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або 
перетнуто (за наявностi): дана iнформацiя вiдсутня. Додаткова 
iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про 
дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi 
емiтента вiдсутня.

Дата отримання iнформацiї (Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв 
станом на 03.09.2018р.) вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України»: 13.09.2018 року. Прiзвище, iм’я, 
по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власни-
ка (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 
стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРДОНIНВЕСТ». 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного 
посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника 
(власникiв) акцiй: 30775586. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином 
(прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдчуження, дiя вiдбулася 
прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 0.00%. 
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий 
пакет голосуючих акцiй):49.00%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по 
батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код 

юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або переви-
щує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоратив-
ними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють 
спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: дана iнформацiя 
вiдсутня. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто 
(за наявностi): дана iнформацiя вiдсутня. Додаткова iнформацiя, 
необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи 
з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента 
вiдсутня.

Дата отримання iнформацiї (Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв 
станом на 03.09.2018р.) вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України»: 13.09.2018 року. Прiзвище, iм’я, 
по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власни-
ка (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 
стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕК ХОЛДИНГ». 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного 
посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника 
(власникiв) акцiй: 38780572. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином 
(прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдчуження, дiя вiдбулася 
прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 0.00%. 
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий 
пакет голосуючих акцiй): 24.50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по 
батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код 
юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або переви-
щує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоратив-
ними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють 
спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: дана iнформацiя 
вiдсутня. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто 
(за наявностi): дана iнформацiя вiдсутня. Додаткова iнформацiя, 
необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи 
з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента 
вiдсутня.

Дата отримання iнформацiї (Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв 
станом на 03.09.2018р.) вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України»: 13.09.2018 року. Прiзвище, iм’я, по 
батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника 
(власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Бонда-
ренко Олег Юрiйович. Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента 
або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, 
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави 
про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) 
власника (власникiв) акцiй: дана iнформацiя вiдсутня. Дiя (набуття або 
вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: 
вiдчуження, дiя вiдбулася прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на та-
кий пакет акцiй: 0.00%. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на та-
кий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 24.500500%. 
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найме-
нування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, 
якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до лан-
цюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: 
дана iнформацiя вiдсутня. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто 
або перетнуто (за наявностi): дана iнформацiя вiдсутня. Додаткова 
iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про 
дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi 
емiтента вiдсутня.

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 Швець Сергiй Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
14.09.2018

(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво 
“центральна ЗбаГачувальна фабриКа “мирноГрадСьКа”
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента товариСтво З обмеже-
ною вiдповiдальнiСтю 
«Гранiт-плюС»

2. Код за ЄДРПОУ 32766270
3. Місцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Назарiвська, буд.11а
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 235-57-06 
5. Електронна поштова адреса granit_plus@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://gp.granit-corporation.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ii. текст повідомлення
17.09.2018 року (Наказ №22К) було прийняте рiшення визначити з 

17.09.2018р. Старiнську Тетяну Альфредiвну уповноваженою особою з ве-
дення бухгалтерського облiку та сплати податкiв з покладенням виконання 
функцiй головного бухгалтера ТОВ «Гранiт-Плюс» в повному обсязi.

Старiнська Т.А. не володiє часткою в статутному капiталi емiтента та не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. В попереднi 
роки працювала головним бухгалтером ТОВ «ССС-КОСТ Каттiнг Компанi». 
Термiн призначення 18 мiсяцiв з дати пiдписання контракт, при цьому, якщо 
жодна iз сторiн контракту не наполягає на припиненнi його дiї, контракт 
автоматично подовжується на наступнi 18 мiсяцiв без обмеження кiлькостi 
разiв пролонгацiї. 

Згоди на публiкацiю особистих даних не надавала.
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 Бамбiзо Андрiй Полiкарпович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

17.09.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мультІплеКС-холдинГ»

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-

Ство «мультІплеКС-холдинГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 32850366
3. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-25-73
5. Електронна поштова адреса: multiplex-holding@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pjcmultiplexholding.com.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

12.09.2018р. позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було прийняте рішення про затвер-
дження укладання Додаткової угоди № 4 про внесення змін до Кредитного 
договору №KIE-Кл-3029 від 25 липня 2017 року, які укладено між Приват-
ним акціонерним товариством «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» та Публічним 
акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК». Вартість правочину 125 000 000,00 грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 607995 тис. грн.; Співвід-
ношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 20,5594%; Загальна кількість голосуючих акцій: 
86000000 штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 85911080 штук; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 85911080 штук; Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 (нуль) штук. Додат-
кові критерії для віднесення правочину до значного статутом не 
передбачені.

12.09.2018р. позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було прийняте рішення про надання зго-
ди на вчинення ПАТ «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» значного правочину, 
предметом якого є укладання Додаткової угоди №2 про внесення змін до 
Договору застави рухомого майна №КІЕ-РМ-3029/1 від 25 липня 2017 
року відносно передачі в заставу ПАТ «ПУМБ» обладнання в якості забез-
печення зобов’язань за кредитним договором. Вартість правочину: 
63 978 756,16 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 607995 тис. грн.; Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10,5229%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 86000000 штук; Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 85911080 штук; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
85911080 штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: 0 (нуль) штук. Додаткові критерії для віднесення пра-
вочину до значного статутом не передбачені.

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

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

Генеральний директор  янакаєва І.м.
12.09.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО"
2. Код за ЄДРПОУ : 32759959
3. Місцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вулиця Клочкiвська 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577196919 0577581704
5. Електронна поштова адреса: law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mistoclub.com/uvedomlenie1
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків ста-
тутного капіталу

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що пе-

ревищує 25% статутного капiталу: 14.09.2018 р.
Назва органу, що прийняв таке рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення, порядок

здiйснення такого розмiщення (емiсiї): акцiї простi iменнi бездокументар-
ної форми iснування у кiлькостi 7 133 (сiм тисяч сто тридцять три) шт. на
суму 16 495 918,46 грн. (шiстнадцять мiльйонiв чотириста дев'яносто
п'ять тисяч дев'ятсот вiсiмнадцять гривень сорок шiсть копiйок), що розмi-
щуються самостiйно.

Спосiб розмiщення цiнних паперiв: (публiчний, приватний): приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу ПрАТ "Мiсто" шляхом додатково-

го випуску акцiй: статутний капiтал збiльшується на 16 495 918,46 грн.
(шiстнадцять мiльйонiв чотириста дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот вiсiм-
надцять гривень сорок шiсть копiйок).

Номiнальна вартiсть акцiй: 2312,5 грн. (двi тисячi триста дванадцять
гривень п'ятдесят копiйок).

Запропонована цiна розмiщення: цiна розмiщення становить 2 312, 62
грн. (двi тисячi триста дванадцять гривень шiстдесят двi копiйки) за одну
акцiю, що дорiвнює ринкової вартостi 2 312, 62 грн. (двi тисячi триста два-
надцять гривень шiстдесят двi копiйки) та є вищою за номiнальну вартiсть
2312,5 грн. (двi тисячi триста дванадцять гривень п'ятдесят копiйок). Рин-
кова вартiсть визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ ДЕЛЬТА-
КОНСАЛТИГ" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №1022/17 вiд
20.10.2017 р.) станом на 09.08.2018 р. та затверджене вiдповiдним рiшен-
ням Наглядової ради ПрАТ "Мiсто". Розмiщення акцiй не приведе до змiн
щодо власникiв значних пакетiв акцiй.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних па-
перiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, за-
гальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифi-
катiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу
емiтента на дату прийняття цього рiшення: складає 113,82%.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних па-
перiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), якi знаходяться в обiгу, до розмi-
ру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає
100%.

Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують права, визначен-
нi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється виключно гро-
шовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перера-
хування грошових коштiв на рахунок ПрАТ "Мiсто".

Мета розмiщення: поповнення обiгових коштiв, необхiдних для розвитку
перспективних напрямiв дiяльностi Товариства.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiд-
соткiв статутного капiталу, прийнято Загальними зборами акцiонерiв То-
вариства.

Розмiщення акцiй планується провести серед акцiонерiв Товариства.
Iнформацiя, щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть

конвертацiї цiнних паперiв не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: ПрАТ "Мiсто"

зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй
в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв Товариства.

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

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

2. Найменування посади

Генеральний директор 
Виноградов Анатолiй Венiаминович

17.09.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ЗАТ "РУР ГРУП С.А."

Повне найменування емітента - Закрите акціонерне товариство "РУР
ГРУП С.А.". Код за ЄДРПОУ: 24714833. Місцезнаходження: 03105, м.Київ,
вул.Червоноармійська,92. Міжміський код, телефон та факс: 0522-
356006. Електронна поштова адреса: ovshmanay@rurgroup.com. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://rurgroup.com. Вид особливої інформації:
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 14.09.2018 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: кредитні та депозитні договори; договори, пов'язані з забезпе-
ченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним това-
риством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпоте-
ки, поруки, тощо); договори щодо розпорядження нерухомістю (придбан-
ня, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхуван-
ня); договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу,
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне
управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); до-
говори будівельного підряду; лізингу; договори щодо послуг рекламного,
інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по
перевезенню, зберіганню, ремонту; договори на проведення ремонтно-
будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності.
Гранична сукупність вартості правочинів: 30 000 000 грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 116 584 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (%): 25,7325%. Загальна кількість голосуючих
акцій: 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі
у загальних зборах: 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали "за": 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "про-
ти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Генеральний директор Бузика Сергій Леоні-
дович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ24481702), місцезнаходження: 61010, м.Харкiв, Черво-

ношкiльна набережна, б.24, тел./факс: (057) 784-09-19, 784-09-01, e-mail:
hkz@hkz.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: http://hkz.bgs.kh.ua

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Казак Ганна Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних) звiльнена з посади Т.в.о. Головного бухгалтера у зв'язку з
призначенням на посаду Головного бухгалтера 17.09.2018 (дата вчинен-
ня дiї 17.09.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з
07.09.2018. Призначено до моменту припинення трудових вiдносин, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: iнженер економiчного
вiддiлу, заступник головного бухгалтера. Рiшення прийнято Директором
(Наказ № 157-К вiд 17.09.2018). Директор Непочатов О.М. підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він
несе відповідальність згідно з законодавством. 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО"
2. Код за ЄДРПОУ : 32759959
3. Місцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вулиця Клочкiвська 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577196919 0577581704
5. Електронна поштова адреса: law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mistoclub.com/uvedomlenie1
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків ста-
тутного капіталу

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що пе-

ревищує 25% статутного капiталу: 14.09.2018 р.
Назва органу, що прийняв таке рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення, порядок

здiйснення такого розмiщення (емiсiї): акцiї простi iменнi бездокументар-
ної форми iснування у кiлькостi 7 133 (сiм тисяч сто тридцять три) шт. на
суму 16 495 918,46 грн. (шiстнадцять мiльйонiв чотириста дев'яносто
п'ять тисяч дев'ятсот вiсiмнадцять гривень сорок шiсть копiйок), що розмi-
щуються самостiйно.

Спосiб розмiщення цiнних паперiв: (публiчний, приватний): приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу ПрАТ "Мiсто" шляхом додатково-

го випуску акцiй: статутний капiтал збiльшується на 16 495 918,46 грн.
(шiстнадцять мiльйонiв чотириста дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот вiсiм-
надцять гривень сорок шiсть копiйок).

Номiнальна вартiсть акцiй: 2312,5 грн. (двi тисячi триста дванадцять
гривень п'ятдесят копiйок).

Запропонована цiна розмiщення: цiна розмiщення становить 2 312, 62
грн. (двi тисячi триста дванадцять гривень шiстдесят двi копiйки) за одну
акцiю, що дорiвнює ринкової вартостi 2 312, 62 грн. (двi тисячi триста два-
надцять гривень шiстдесят двi копiйки) та є вищою за номiнальну вартiсть
2312,5 грн. (двi тисячi триста дванадцять гривень п'ятдесят копiйок). Рин-
кова вартiсть визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ ДЕЛЬТА-
КОНСАЛТИГ" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №1022/17 вiд
20.10.2017 р.) станом на 09.08.2018 р. та затверджене вiдповiдним рiшен-
ням Наглядової ради ПрАТ "Мiсто". Розмiщення акцiй не приведе до змiн
щодо власникiв значних пакетiв акцiй.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних па-
перiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, за-
гальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифi-
катiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу
емiтента на дату прийняття цього рiшення: складає 113,82%.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних па-
перiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), якi знаходяться в обiгу, до розмi-
ру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає
100%.

Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують права, визначен-
нi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється виключно гро-
шовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перера-
хування грошових коштiв на рахунок ПрАТ "Мiсто".

Мета розмiщення: поповнення обiгових коштiв, необхiдних для розвитку
перспективних напрямiв дiяльностi Товариства.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiд-
соткiв статутного капiталу, прийнято Загальними зборами акцiонерiв То-
вариства.

Розмiщення акцiй планується провести серед акцiонерiв Товариства.
Iнформацiя, щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть

конвертацiї цiнних паперiв не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: ПрАТ "Мiсто"

зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй
в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв Товариства.

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

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

2. Найменування посади

Генеральний директор 
Виноградов Анатолiй Венiаминович

17.09.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ЗАТ "РУР ГРУП С.А."

Повне найменування емітента - Закрите акціонерне товариство "РУР
ГРУП С.А.". Код за ЄДРПОУ: 24714833. Місцезнаходження: 03105, м.Київ,
вул.Червоноармійська,92. Міжміський код, телефон та факс: 0522-
356006. Електронна поштова адреса: ovshmanay@rurgroup.com. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://rurgroup.com. Вид особливої інформації:
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 14.09.2018 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: кредитні та депозитні договори; договори, пов'язані з забезпе-
ченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним това-
риством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпоте-
ки, поруки, тощо); договори щодо розпорядження нерухомістю (придбан-
ня, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхуван-
ня); договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу,
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне
управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); до-
говори будівельного підряду; лізингу; договори щодо послуг рекламного,
інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по
перевезенню, зберіганню, ремонту; договори на проведення ремонтно-
будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності.
Гранична сукупність вартості правочинів: 30 000 000 грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 116 584 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (%): 25,7325%. Загальна кількість голосуючих
акцій: 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі
у загальних зборах: 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали "за": 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "про-
ти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Генеральний директор Бузика Сергій Леоні-
дович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ24481702), місцезнаходження: 61010, м.Харкiв, Черво-

ношкiльна набережна, б.24, тел./факс: (057) 784-09-19, 784-09-01, e-mail:
hkz@hkz.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: http://hkz.bgs.kh.ua

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Казак Ганна Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних) звiльнена з посади Т.в.о. Головного бухгалтера у зв'язку з
призначенням на посаду Головного бухгалтера 17.09.2018 (дата вчинен-
ня дiї 17.09.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з
07.09.2018. Призначено до моменту припинення трудових вiдносин, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: iнженер економiчного
вiддiлу, заступник головного бухгалтера. Рiшення прийнято Директором
(Наказ № 157-К вiд 17.09.2018). Директор Непочатов О.М. підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він
несе відповідальність згідно з законодавством. 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«нІКопольСьКий Завод технолоГІчноГо 

оСнаЩення»
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» 
Код за Єдрпоу: 31760880 
місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто 

Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-87-02 
електронна поштова адреса: lberezina@centravis.com.ua 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.nzto.com.ua/emitent/ 
вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
17.09.2018 року, на підставі повідомлення акціонера та рішення На-

глядової ради Товариства, у складі посадових осіб емітента відбулися на-
ступні зміни:

1. Припинено повноваження: Величко Олена Костянтинівна, представ-
ник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 
19093004), паспорт АО №136002 виданий 16.07.2013 року Нікопольським 
РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, член Наглядової ради 
ПрАТ «НЗТО», перебувала на посаді з 05.02.2018 року до 17.09.2018 року, 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета 
акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою при-
пинення повноважень є повідомлення акціонера про заміну представника 
в Наглядовій раді Товариства (отримане 17.09.2018р.), непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Набуто повноважень: Березіна Лідія Валеріївна, представник акціо-
нера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004), пас-
порт АЕ №148236 виданий 24.10.1995 року Нікопольським МВ УМВС 
України у Дніпропетровській області, член Наглядової ради ПрАТ «НЗТО», 
набуто повноважень на термін до 29.04.2019 року, протягом останніх п’яти 
років обіймала посади: провідний юрисконсульт; частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в 
статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою набуття повноважень є 
повідомлення акціонера про заміну представника в Наглядовій раді Това-
риства (отримане 17.09.2018р.), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

3. Припинено повноваження: Єнчев Віталій Олександрович, паспорт 
АН № 838399 виданий 13.11.2009 року Нікопольським МВ УМВС України у 
Дніпропетровській області, член Правління ПрАТ «НЗТО», перебував на 
посаді з 17.10.2017 року до 17.09.2018 року, частка, якою володіє в статут-
ному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутно-
му капіталі емітента – 0 грн., підставою припинення повноважень є рішен-
ня Наглядової ради Товариства від 17.09.2018 року, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Припинено повноваження: Стрикозенко Василь Миколайович, пас-
порт АН №426254 виданий 10.10.2005 року Нікопольським МВ УМВС 
України у Дніпропетровській області, член Правління ПрАТ «НЗТО», пере-
бував на посаді з 03.04.2018 року до 17.09.2018 року, частка, якою володіє 
в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в 
статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою припинення повноважень 
є рішення Наглядової ради Товариства від 17.09.2018 року, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Обрано: Катрич Єлизавета Олександрівна, паспорт АЕ №424883 ви-
даний 30.12.1996 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетров-
ській області, член Правління ПрАТ «НЗТО», обрано на термін до 
17.09.2023 року, протягом останніх п’яти років обіймала посади: юрискон-
сульт; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір 
пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., підста-
вою обрання є рішення Наглядової ради Товариства від 17.09.2018 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6. Обрано: Похил Ольга Олександрівна, паспорт АК № 867049 вида-
ний 26.02.2000 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській 
області, член Правління ПрАТ «НЗТО», обрано на термін до 17.09.2023 
року, протягом останніх п’яти років обіймала посади: економіст, начальник 
відділу, начальник служби; частка, якою володіє в статутному капіталі емі-
тента – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емі-
тента – 0 грн., підставою обрання є рішення Наглядової ради Товариства 
від 17.09.2018 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

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

Голова правління атанасов артем юрійович. 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО"
2. Код за ЄДРПОУ : 32759959
3. Місцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вулиця Клочкiвська 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577196919 0577581704
5. Електронна поштова адреса: law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mistoclub.com/uvedomlenie1
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків ста-
тутного капіталу

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що пе-

ревищує 25% статутного капiталу: 14.09.2018 р.
Назва органу, що прийняв таке рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення, порядок

здiйснення такого розмiщення (емiсiї): акцiї простi iменнi бездокументар-
ної форми iснування у кiлькостi 7 133 (сiм тисяч сто тридцять три) шт. на
суму 16 495 918,46 грн. (шiстнадцять мiльйонiв чотириста дев'яносто
п'ять тисяч дев'ятсот вiсiмнадцять гривень сорок шiсть копiйок), що розмi-
щуються самостiйно.

Спосiб розмiщення цiнних паперiв: (публiчний, приватний): приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу ПрАТ "Мiсто" шляхом додатково-

го випуску акцiй: статутний капiтал збiльшується на 16 495 918,46 грн.
(шiстнадцять мiльйонiв чотириста дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот вiсiм-
надцять гривень сорок шiсть копiйок).

Номiнальна вартiсть акцiй: 2312,5 грн. (двi тисячi триста дванадцять
гривень п'ятдесят копiйок).

Запропонована цiна розмiщення: цiна розмiщення становить 2 312, 62
грн. (двi тисячi триста дванадцять гривень шiстдесят двi копiйки) за одну
акцiю, що дорiвнює ринкової вартостi 2 312, 62 грн. (двi тисячi триста два-
надцять гривень шiстдесят двi копiйки) та є вищою за номiнальну вартiсть
2312,5 грн. (двi тисячi триста дванадцять гривень п'ятдесят копiйок). Рин-
кова вартiсть визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ ДЕЛЬТА-
КОНСАЛТИГ" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №1022/17 вiд
20.10.2017 р.) станом на 09.08.2018 р. та затверджене вiдповiдним рiшен-
ням Наглядової ради ПрАТ "Мiсто". Розмiщення акцiй не приведе до змiн
щодо власникiв значних пакетiв акцiй.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних па-
перiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, за-
гальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифi-
катiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу
емiтента на дату прийняття цього рiшення: складає 113,82%.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних па-
перiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), якi знаходяться в обiгу, до розмi-
ру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає
100%.

Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують права, визначен-
нi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється виключно гро-
шовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перера-
хування грошових коштiв на рахунок ПрАТ "Мiсто".

Мета розмiщення: поповнення обiгових коштiв, необхiдних для розвитку
перспективних напрямiв дiяльностi Товариства.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiд-
соткiв статутного капiталу, прийнято Загальними зборами акцiонерiв То-
вариства.

Розмiщення акцiй планується провести серед акцiонерiв Товариства.
Iнформацiя, щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть

конвертацiї цiнних паперiв не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: ПрАТ "Мiсто"

зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй
в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв Товариства.

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

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

2. Найменування посади

Генеральний директор 
Виноградов Анатолiй Венiаминович

17.09.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ЗАТ "РУР ГРУП С.А."

Повне найменування емітента - Закрите акціонерне товариство "РУР
ГРУП С.А.". Код за ЄДРПОУ: 24714833. Місцезнаходження: 03105, м.Київ,
вул.Червоноармійська,92. Міжміський код, телефон та факс: 0522-
356006. Електронна поштова адреса: ovshmanay@rurgroup.com. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://rurgroup.com. Вид особливої інформації:
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 14.09.2018 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: кредитні та депозитні договори; договори, пов'язані з забезпе-
ченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним това-
риством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпоте-
ки, поруки, тощо); договори щодо розпорядження нерухомістю (придбан-
ня, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхуван-
ня); договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу,
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне
управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); до-
говори будівельного підряду; лізингу; договори щодо послуг рекламного,
інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по
перевезенню, зберіганню, ремонту; договори на проведення ремонтно-
будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності.
Гранична сукупність вартості правочинів: 30 000 000 грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 116 584 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (%): 25,7325%. Загальна кількість голосуючих
акцій: 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі
у загальних зборах: 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали "за": 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "про-
ти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Генеральний директор Бузика Сергій Леоні-
дович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ24481702), місцезнаходження: 61010, м.Харкiв, Черво-

ношкiльна набережна, б.24, тел./факс: (057) 784-09-19, 784-09-01, e-mail:
hkz@hkz.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: http://hkz.bgs.kh.ua

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Казак Ганна Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних) звiльнена з посади Т.в.о. Головного бухгалтера у зв'язку з
призначенням на посаду Головного бухгалтера 17.09.2018 (дата вчинен-
ня дiї 17.09.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з
07.09.2018. Призначено до моменту припинення трудових вiдносин, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: iнженер економiчного
вiддiлу, заступник головного бухгалтера. Рiшення прийнято Директором
(Наказ № 157-К вiд 17.09.2018). Директор Непочатов О.М. підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він
несе відповідальність згідно з законодавством. 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО"
2. Код за ЄДРПОУ : 32759959
3. Місцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вулиця Клочкiвська 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577196919 0577581704
5. Електронна поштова адреса: law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://mistoclub.com/uvedomlenie1
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків ста-
тутного капіталу

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що пе-

ревищує 25% статутного капiталу: 14.09.2018 р.
Назва органу, що прийняв таке рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення, порядок

здiйснення такого розмiщення (емiсiї): акцiї простi iменнi бездокументар-
ної форми iснування у кiлькостi 7 133 (сiм тисяч сто тридцять три) шт. на
суму 16 495 918,46 грн. (шiстнадцять мiльйонiв чотириста дев'яносто
п'ять тисяч дев'ятсот вiсiмнадцять гривень сорок шiсть копiйок), що розмi-
щуються самостiйно.

Спосiб розмiщення цiнних паперiв: (публiчний, приватний): приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу ПрАТ "Мiсто" шляхом додатково-

го випуску акцiй: статутний капiтал збiльшується на 16 495 918,46 грн.
(шiстнадцять мiльйонiв чотириста дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот вiсiм-
надцять гривень сорок шiсть копiйок).

Номiнальна вартiсть акцiй: 2312,5 грн. (двi тисячi триста дванадцять
гривень п'ятдесят копiйок).

Запропонована цiна розмiщення: цiна розмiщення становить 2 312, 62
грн. (двi тисячi триста дванадцять гривень шiстдесят двi копiйки) за одну
акцiю, що дорiвнює ринкової вартостi 2 312, 62 грн. (двi тисячi триста два-
надцять гривень шiстдесят двi копiйки) та є вищою за номiнальну вартiсть
2312,5 грн. (двi тисячi триста дванадцять гривень п'ятдесят копiйок). Рин-
кова вартiсть визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ ДЕЛЬТА-
КОНСАЛТИГ" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №1022/17 вiд
20.10.2017 р.) станом на 09.08.2018 р. та затверджене вiдповiдним рiшен-
ням Наглядової ради ПрАТ "Мiсто". Розмiщення акцiй не приведе до змiн
щодо власникiв значних пакетiв акцiй.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних па-
перiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, за-
гальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифi-
катiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу
емiтента на дату прийняття цього рiшення: складає 113,82%.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних па-
перiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), якi знаходяться в обiгу, до розмi-
ру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає
100%.

Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують права, визначен-
нi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється виключно гро-
шовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перера-
хування грошових коштiв на рахунок ПрАТ "Мiсто".

Мета розмiщення: поповнення обiгових коштiв, необхiдних для розвитку
перспективних напрямiв дiяльностi Товариства.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiд-
соткiв статутного капiталу, прийнято Загальними зборами акцiонерiв То-
вариства.

Розмiщення акцiй планується провести серед акцiонерiв Товариства.
Iнформацiя, щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть

конвертацiї цiнних паперiв не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: ПрАТ "Мiсто"

зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй
в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв Товариства.

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

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

2. Найменування посади

Генеральний директор 
Виноградов Анатолiй Венiаминович

17.09.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ЗАТ "РУР ГРУП С.А."

Повне найменування емітента - Закрите акціонерне товариство "РУР
ГРУП С.А.". Код за ЄДРПОУ: 24714833. Місцезнаходження: 03105, м.Київ,
вул.Червоноармійська,92. Міжміський код, телефон та факс: 0522-
356006. Електронна поштова адреса: ovshmanay@rurgroup.com. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://rurgroup.com. Вид особливої інформації:
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 14.09.2018 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: кредитні та депозитні договори; договори, пов'язані з забезпе-
ченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним това-
риством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпоте-
ки, поруки, тощо); договори щодо розпорядження нерухомістю (придбан-
ня, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхуван-
ня); договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу,
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне
управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); до-
говори будівельного підряду; лізингу; договори щодо послуг рекламного,
інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по
перевезенню, зберіганню, ремонту; договори на проведення ремонтно-
будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності.
Гранична сукупність вартості правочинів: 30 000 000 грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 116 584 000 грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (%): 25,7325%. Загальна кількість голосуючих
акцій: 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі
у загальних зборах: 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали "за": 1 583 000. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "про-
ти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Генеральний директор Бузика Сергій Леоні-
дович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ24481702), місцезнаходження: 61010, м.Харкiв, Черво-

ношкiльна набережна, б.24, тел./факс: (057) 784-09-19, 784-09-01, e-mail:
hkz@hkz.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: http://hkz.bgs.kh.ua

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Казак Ганна Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття пас-

портних даних) звiльнена з посади Т.в.о. Головного бухгалтера у зв'язку з
призначенням на посаду Головного бухгалтера 17.09.2018 (дата вчинен-
ня дiї 17.09.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з
07.09.2018. Призначено до моменту припинення трудових вiдносин, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: iнженер економiчного
вiддiлу, заступник головного бухгалтера. Рiшення прийнято Директором
(Наказ № 157-К вiд 17.09.2018). Директор Непочатов О.М. підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він
несе відповідальність згідно з законодавством. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13498562
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Ши-

банкова, буд. 1 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0623595368; 0623595368
5. Електронна поштова адреса: office@pokrovskoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pokrovskoe.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
13.09.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПрАТ «ШУ «ПО-

КРОВСЬКЕ», а саме:
- припинено повноваження виконуючого обов’язки директора ПАТ «ШУ 

«ПОКРОВСЬКЕ» Яковенка Валерія Геннадійовича на підставі рішення на-
глядової ради товариства (протокол від 13.09.2018р.). Рішення прийняте у 
зв’язку з державною реєстрацією нового статуту товариства. Особа не на-

дала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на посаді з 
01.08.2018р. Особа акціями товариства не володiє. Особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду виконуючого обов’язки генерального директора Яко-
венка Валерія Геннадійовича на підставі рішення наглядової ради товари-
ства (протокол від 13.09.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю 
обрання виконавчого органу відповідно до нового статуту товариства. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано строком 
до припинення повноважень. До обрання особа займала посади: заступ-
ник директора з виробництва, заступник головного інженера з виробни-
цтва, перший заступник директора з контролю та виконання, виконуючий 
обов’язки директора. Особа акціями товариства не володiє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади 
Виконуючий обов’язки генерального директора (ініціали та прізвище ке-

рівника) 
Яковенко Валерій Геннадійович
(підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) (дата) 14.09.2018 М.П.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«Шахтоуправлiння «поКровСьКе»

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

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

1. Повне найменування емітента тов "Концерн 
"СiмеКС-аГро"

2. Код за ЄДРПОУ 32513287
3. Місцезнаходження 22500, мiсто Липовець, Героїв 

Майдану, буд 63
4. Міжміський код, телефон та факс 043 582 13 52 043 582 13 52
5. Електронна поштова адреса n.dzhun@tasagro.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://simeks-agro.com/

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

ii. текст повідомлення
Згiдно поданої заяви Гончарук М.В. вiд 13.09.18р. та протоколу загаль-

них зборiв учасникiв ТОВ «КОНЦЕРН «СIМЕКС-АГРО» №03/09/18-01 вiд 
13.09.18р. Гончарук Микола Володимирович з 14.09.2018р. звiльнено з 
посади Генерального директора ТОВ «КОНЦЕРН «СIМЕКС-АГРО», за 
угодою сторiн. Гончарук М.В. акцiями Товариства не володiє, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

З 27.12.11р. по 05.09.12р. займав посаду директора ПСВП 
«Рутенiя-М».

З 15.08.12р. по 14.09.2018р. займав посаду генерального директора 
ТОВ «КОНЦЕРН «СIМЕКС-АГРО». 

Згiдно поданої заяви Смаль I.В. вiд 13.09.18р. та протоколу загальних 
зборiв учасникiв ТОВ «КОНЦЕРН «СIМЕКС-АГРО» №13/09/18-01 вiд 
13.09.18р. Смаль Iгоря Вiкторовича призначено на посаду Генерального 
директора ТОВ «КОНЦЕРН «СIМЕКС-АГРО» з 17 вересня 2018р. Освiта 
вища, спецiальна, закiнчив Нацiональну академiю внутрiшнiх справ 
України за спецiальнiстю юрист. 

Смаль I.В. акцiями Товариства не володiє, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

З 22.04.2013р. по 24.07.2013р. працював заступником генерального 
директора з питань безпеки ТОВ «КОНЦЕРН «СIМЕКС-АГРО».

З 25.07.2013р. по 12.08.2018р. працював директором ТОВ «ЗЕРНО-
ГРУПА ЛТД».

З 11.06.2018р. по 14.09.2018р. працював заступником генерального 
директора по Липовецькому кластеру ТОВ «ТАС АГРО».

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 Гончарук Микола Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

17.09.2018
(дата)

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво 
"приоЗерне 2"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

36837365

3. Місцезнаходження емітента 68300 Одеська обл., Кiлiйський район 
м.Кiлiя вулиця Мира, будинок 56

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0484342588 0484342588

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@priozerne.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

priozerne.com.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Генерального директора Маргази Андрiя Миколайови-

ча (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних 
припинено 17.09.2018 р. (дата вчинення дiї 17.09.2018) Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки. 

Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства, протокол вiд 
17.09.2018 р. 

Генеральний директор Маргаза Андрiй Миколайович (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано (подовження 
термiну повноважень) 17.09.2018 р. (дата вчинення дiї 17.09.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, до 24 вересня 2019 
року, включно, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - на-
чальник експлуатацiйної дiльницi, генеральний директор. 

Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства, протокол вiд 
17.09.2018 р.

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

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

2. Найменування посади.
Генеральний директор маргаза андрiй миколайович

(підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

 (дата)
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публІчне аКцІонерне товариСтво «Шполян-
СьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво - 17150» 
(надалі – Товариство) місцезнаходження: вулиця Таранця, будинок 20, міс-
то Шпола, Черкаська область, 20600, повідомляє, що чергові загальні збо-
ри акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться «23» жовтня 2018 року 
о 10.00 год., за адресою (місце проведення): вул. таранця, б. 20, м. Шпо-
ла, черкаська обл., адмінбудівля товариства, кабінет директора № 1. 
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 
«23» жовтня 2018р., з 09.15 год. до 09.45 год., за адресою та місцем про-
ведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах на 24.00 год., «17» жовтня 2018 року. 

проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що 
виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її 
повноважень.2. Визначення та затвердження порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загаль-
них зборів. 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів. 5. Звіт Директору про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності 
на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора.6.Звіт Наглядової ради про роботу в 2017 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.7.Затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2017 рік. 8.Розподіл прибутку отриманого за під-
сумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених 
законом. Вирішення питання про нарахування та виплату дивідендів.  
9.Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Затвердження наймену-
вання Товариства. 10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій 
редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 
11.Затвердження Положення про Загальні збори Товариства, Положення 
про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Това-
риства в новій редакції. Визначення дати набрання чинності вказаних По-
ложень. 12.Прийняття рішення про припинення повноважень Директора 
Товариства. 13.Припинення повноважень голови та членів Наглядової 
ради Товариства. 14.Визначення строку повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 15.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 16.За-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 17. Обрання Директора 
Товариства. 18.Визначення строку повноважень Директора Товариства. 
19. Надання Директору Товариства права першого підпису. 20. Визначення 
уповноваженої особи, яка має право представляти Товариство для всіх 
необхідних реєстраційних дій. 21.Прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 
із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. На-
дання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог За-
кону України «Про акціонерні товариства».

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
 Найменування показника Період

Звітний 
2017р.

Попередній 
2016р.

Усього активів 4114 4106
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2833 3037
Запаси 864 753
Сумарна дебіторська заборгованість 382 276
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 31
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

162 187

Власний капітал 1452 1290
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

312 312

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0

Поточні зобов’язання і забезпечення 2662 2816
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 162 187
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 248 000 1 248 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,1298 0,1498

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів, а також інша інформація, передбачена ст. 35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: shpolyanskeatp.at24.com.ua.

Кожен акціонер має право: - ознайомитись з документами (матеріала-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного почина-
ючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи да-
тою проведення загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою 
місцезнаходження Товариства: Черкаська область, місто Шпола, вулиця 
Таранця, будинок 20, адмінбудівля, кабінет директора № 1. Відповідаль-
на посадова особа – голова Наглядової ради Запорожець Борис Григоро-
вич. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для 
ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товари-
ством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами 
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можливо у місці проведення загальних зборів; - ознайомитись з про-
ектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний 
загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 За-
кону України «Про акціонерні товариства»); - до дати проведення загаль-
них зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за 
місцезнаходженням Товариства; - вносити пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення загальних борів), а також щодо нових кандидатів 
до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведен-
ня загальних зборів);- отримати повідомлення про зміни у порядку денно-
му загальних зборів; - оскаржити рішення Товариства про відмову у вклю-
ченні його пропозицій до проекту порядку денного. Для реєстрації для 
участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, пред-
ставникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу 
представника акціонера, а також довіреність на право представляти ін-
тереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформле-
ну і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам 
юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що 
передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної 
особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну 
копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи. У 
разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представни-
ків акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 
пізніше. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу-
вання, представник вирішує всі питання голосування на загальних зборах 
на свій розсуд. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосуван-
ня на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомлен-
ні – регулюються чинним законодавством України. 

Загальна кількість акцій - 1 248 000 штук, голосуючих акцій – 718 182 
штук станом на 27.08.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення загальних зборів. 

Наглядова рада ПАТ «Шполянське АТП -17150». Телефон для довідок 
Товариства: (04741) 52506.

Наглядова рада 
публІчноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«червоний чабан» (код ЄДР 00486801)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

товариства.
Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 09 жовтня 2018 року 

о 10.00 годині за адресою: 75830, херсонська область, Каланчацький 
район, с.преображенка, вул.Шевченко,26, в приміщенні їдальні това-
риства.

порядок денний:
1. Затвердження нової редакції Статуту товариства в зв’язку із зміною 

складу акціонерів.

2. Затвердження рішень Наглядової ради, прийнятих на протязі 2018 року.
3. Затвердження висновків інвентаризаційної комісії, актів списання 

майна та балансу товариства.
4. Про відкликання та обрання членів Правління.
5. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
Реєстрація учасників зборів відбудеться в день проведення зборів з 

09.00 до 09.45 год. Для реєстрації учасників зборів необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, довіреність на право участі у зборах для пред-
ставників акціонерів.

Ознайомитися з проектами рішень по кожному питанню можна на сайті 
товариства: www.chaban.pat.ua 

Електрона адреса: apo.chaban@gmail.com
наглядова рада.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСА-АВТО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420
3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район, 

с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14
5. Електронна поштова адреса: office@odessa-auto.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» 17.09.2018 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу 
засідання Наглядової Ради ПрАТ «ОДЕСА-АВТО» №17/09/2018-1 від 
17.09.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Залуцький Андрій Степано-
вич (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 

яка займала посаду Генеральний директор, звільнена. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 3 місяці.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «ОДЕСА-
АВТО» 17.09.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі 
протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ «ОДЕСА-АВТО» №17/09/2018-1 
від 17.09.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Свірідов Олександр 
Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано), призначена на посаду Генеральний директор. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник дирек-
тора філії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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 Залуцький А.С.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 18.09.2017
(дата) 

приватне аКцiонерне товариСтво «одеСа-авто»

повідомлення про виникнення особливої інформації
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Одяг.» 

Код за ЄДРПОУ: 01554249. Місцезнаходження :76006, Iвано-Франкiвськ , 
Максимовича, 8. Телефон (0342) 56-66-55 Електронна поштова адреса: 
odyagvat@ukr.net Адреса сторінки в мережі інтернет www. odyah.pat.ua

текст повідомлення: 
Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОДЯГ.» вiд 17.09.2018р. 

було надано згоду на вчинення правочину - укласти з АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» Договір про внесення змiн до iпотечного договору, предметом 
iпотеки за яким є адмiнiстративно-складськi будiвлi ПрАТ «Одяг.» загаль-
ною площею 7979,8 м.кв. за адресою: м. Iвано-Франкiвськ, вул. Максимо-
вича, 8.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину -90000 тис.грн; вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
4097 тис.грн; співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми 
коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності – 2196,73%;

Особа, заiнтересована у вчиненнi Товариством правочину - 
ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» (Код ЄДРПОУ 36497264, мiсцезнаходження: 
м. Iвано-Франкiвськ, вул. Максимовича, 8.), юридична особа, в якій афілійована 

особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотків голосую-
чих акцій товариства, є посадовою особою.

Ознака заiнтересованостi, передбачена ч.2 ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» –

внаслідок такого правочину набуває майно.
Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи 

органу акціонерного товариства - фізична особа та члени її сім'ї і юридична 
особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над 
юридичною особою - Сухомлин Любов Олександрiвна акцiонер, Голова 
Наглядової ради ПрАТ «Одяг.», кiнцевий бенефiцiарний власник 
ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК», Код ЄДРПОУ 36497264; Сухомлин Максим 
Олександрович Генеральний директор ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК»; Сухо-
млин Антон Олександрович Генеральний директор ПрАТ «Одяг.»

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4241751 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4135461 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -600, «проти» - 0, «не 
голосували» 4134861 (акцiї у власностi акцiонера, щодо якого є 
заiнтересованiсть у вчиненнi правочину). 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

Генеральний директор  Сухомлин а.о.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«одяГ.»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента публІчне аКцІ-
онерне товариСтво «житомир райаГрохІм». 2.Код 
за ЄДРПОУ 05488526. 3.Місцезнаходження 10025, м. Житомир, вул. Корольо-
ва, буд.171. 4.Міжміський код, телефон та факс (0412) 33-50-15 33-50-15.  
5. Електронна поштова адреса ztagrohim@emzvit.com.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації www.zhtagrohim.ho.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.09.2018 р. припинені повно-

важення: - голови та члена Наглядової ради Товариства Липовського Станiслава 
Ромуальдовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
57.78259 %. На посаді голови і члена Наглядової ради перебував з 18.09.2015 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; - члена Наглядової 
ради Товариства Бичек Оксани Костянтинівни, яка часткою в статутному капіта-
лі Емітента не володіє. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 
18.09.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; - члена 
Наглядової ради Товариства Кучми Олександра Григоровича, який часткою в 
статутному капіталі Емітента не володіє. На посаді члена Наглядової ради пе-
ребував з 18.09.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. 

Замість звільнених осіб на посади голови та членів Наглядової ради 
нікого не призначено, так як члени Наглядової ради обираються загальни-
ми зборами акціонерів.

В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.09.2018 р. припинені повно-
важення: - голови та члена Ревізійної комісії Товариства Піонтківської Лідії 
Вікторівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.20792 %. На посаді голови та члена Ревізійної комісії перебувала з 
18.09.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; - чле-
на Ревізійної комісії Товариства Бобер Людмили Юріївни, яка володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.20792 %. На посаді члена 
Ревізійної комісії перебувала з 18.09.2015 р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних; - члена Ревізійної комісії Товариства Іг-
натюк Лесі Миколаївни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента 
в розмірі 0.21467 %. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 
18.09.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. 

Замість звільнених осіб на посади голови та членів Ревізійної комісії 
нікого не призначено, так як члени Ревізійної комісії обираються загальни-
ми зборами акціонерів.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Директор Мазяр Микола Володимирович 
18 вересня 2018 р.



№179, 19 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

рынок акций украины начал торговую 
неделю активным ростом

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повы-
сился на 1,55% - до 539,5 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 291,7 млн грн, в 
том числе акциями – 0,83 млн грн.

В «индексной корзине» подорожали акции «Донбасс-
энерго» (+2,93%) и «Центрэнерго» (+1,34%).

Снизились в стоимости акции «Укрнафты» (-2,13%) и 
Райффайзен Банка Аваль (-0,77%).

Индекс «Украинской биржи» в этот день остался неиз-
менным на уровне 1643,47 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник упал на 1,65% - до 419,49 пункта при объе-
ме торгов 13,8 млн злотых (104,3 млн грн).

Среди индексных акций подешевели бумаги «Кернела» 
(-2,86%), агрохолдинга ИМК (-1,3%) и «Астарты» (-1,29%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+2,57%) и KSG 
Agro (+1,18%).

цены на нефть снижаются на фоне новых 
пошлин трампа, Brent у $77,6 за баррель
Нефтяной рынок стал острее реагировать на торго-

вые споры: цены на нефть эталонных марок снижаются 

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента публiчне 
аКцiонерне товариСтво по ГаЗопоСтачан-
ню та ГаЗифiКацiї «ГуСятинГаЗ» 2. Код за ЄДРПОУ 
21135371 3. Місцезнаходження 48201, Тернопільська обл., смт. Гуся-
тин, вул. Суходiльська, 67 4. Міжміський код, телефон та факс 03557 
2-19-73 03557 2-14-13 5. Електронна поштова адреса gusyatyn@tgaz.te.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://husyatingaz.tgaz.te.ua/ 7. Вид 
особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента II. Текст повідомлення Вiдповiдно до рiшення наглядової ради 
ПАТ «Гусятингаз» вiд 17.09.2018 р. (протокол вiд 17.09.2018 р. №5) до-
строково з 17.09.2018 р. припинено повноваження голови правлiння 
Слiпця Петра Ярославовича (паспорт МС №227127, виданий Гусятин-
ський РВ УМВС України у Тернопiльськiй обл. 09.12.1997 р.) на пiдставi 
поданої ним заяви про звiльнення. Термiн перебування на посадi – 
3 роки 5 мiсяцiв. Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 0,260889 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Вiдповiдно до рiшення наглядової ради ПАТ «Гусятингаз» вiд 
17.09.2018 р. (протокол вiд 17.09.2018 р. №5) з 17.09.2018 р. обрано на 
посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння 
ПАТ «Гусятин газ» Курило Ольгу Володимирiвну (паспорт МС №760319, 
виданий Гусятинський РВ УМВС України у Тернопiльськiй обл. 
30.01.2001 р.). Термiн призначення – до чергового рiшення наглядової 
ради. Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 2,837479 %. Протя-
гом останнiх 5 рокiв обiймала посади головного iнженера Гусятинсько-
го УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз», головного iнженера ПАТ «Гусятингаз». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. У 
зв'язку з призначенням особи, яка обiймала посаду члена правлiння, 
на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння, 
кiлькiсний склад правлiння зменшився з 5 до 4 осiб. III. Підпис 1. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством 2.  Найменування посади Тимчасово виконуючий обов'язки 
голови правлiння Курило Ольга Володимирiвна

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «КиївСьКе автотранСпортне пІд-
приЄмСтво «уКрпродКонтраКт»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05415608
3. Місцезнаходження: 02140, м.Київ, вул. Ревуцького, 56
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445699597 0445699597
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації: Зміна акціонерів, яким належать голосу-

ючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним порогово-
му значенню пакета акцій

ii. текст повідомлення 
17 вересня 2018 р. емітентом Приватне акціонерне товариство «Київ-

ське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт» отримано в  
ПАТ «НДУ» зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товари-
ства станом на 12 вересня 2018 р. Згідно отриманого реєстру з’ясувалося, 
що в системi реєстру ПрАТ «КАТП «Укрпродконтракт» вiдбулися змiни 
щодо власникiв голосуючих акцiй емітента. 

Пакет акцій акцiонерів – 2 392 фiзичних осіб – до змiни становив 
0,9679% (136 128 шт.) зменшився та пiсля змiни становить – 0% (0 шт.). 
Розмір частки акціонерів в загальній кількості голосуючих акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 0 % .

Пакет акцій акцiонера - юридичної особи Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Ілта» (код ЄДРПОУ 14284053, місцезнаходження: 01103 
Україна м. Київ, вул.Залізничне шоссе, 6) збільшився – до змiни становив 
99,0321% (1 3928 234 шт.), пiсля змiни становить – 100% (14 064 362 шт.); 
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру па-
кета акцій: 100%; розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій після зміни розміру пакета акцій: 100 %. Збільшення пакету акцій 
сталось у зв’язку з прямим викупом акцій у 2392 акціонерів Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правління І.л. Шрамко 18.09.2018

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

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

1. Повне найменування емітента аКцiонерне товари-
Ство "втб банК"

2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004 Київ бул. Т.Шевченка/

вул. Пушкiнська, 8/26
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4986446 486-04-90
5. Електронна поштова адреса info@vtb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://vtb.ua/about/general/information/
special-information/

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

ii. текст повідомлення
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» повiдомляє, що вiдповiдно до 

статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» без прийняття рiшення 
вiдповiдним органом управлiння, припинено повноваження члена Наглядової 
ради Лебединця Iгоря Анатолiйовича за його бажанням, про що АТ «ВТБ 
БАНК» 03.09.2018 одержало письмове повiдомлення вiд Лебединця Iгоря 
Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Лебединець 
I.А., член Наглядової ради - незалежний член, не володiє акцiями або частка-
ми в статутному капiталi АТ «ВТБ БАНК». Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради 2 роки i 4 мiсяцi. Замiсть особи, повноваження 
якої припинено, нiкого не призначено (не обрано) на посаду.

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 Вайсман К.М.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.09.18

(дата)

НОВИНИ
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в ходе азиатских торгов во вторник после того, как пре-
зидент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах 
в отношении Китая, пишет Dow Jones.

С 24 сентября вводятся ввозные пошлины по ставке 
10% на целый ряд импортируемых в США китайских то-
варов стоимостью $200 млрд в год.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures утром 18 сентября уменьши-
лась на $0,44 (0,56%) - до $77,61 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подеше-
вел на $0,29 (0,42%) - до $68,62 за баррель.

В понедельник котировка фьючерса на Brent опусти-
лась на 4 цента (0,05%), до $78,05 за баррель, а WTI - на 
8 центов (0,1%), до $68,91 за баррель.

Последние месяцы нефть, в отличие от других акти-
вов, практически игнорировала нарастающую напряжен-
ность в торговых отношениях США с другими странами. 
И аналитики полагают, что реакция на торговые споры 
будет кратковременной, если они существенным обра-
зом не затормозят экономический рост.
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