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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство "Одеський припортовий 
завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00206539
3. Місцезнаходження 65481 Одеська обл.,  

мiсто Южне Заводська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 758-6009/758-6008
5. Електронна поштова адреса office@opz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://opz.odessa.net/

7. Вид особливої інформації про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наказом Фонду державного майна України вiд 27.09.2018 № 1249, який 

товариство отримало 01.10.2018, припиненнi повноваження представника 
акцiонера- Держава Україна в особi Фонду державного майна України у 
складi Наглядової ради товариства у звя’зку з її вiдкликанням.

Частка, якою володiла в статутному капiталi емiтента, - 0,00%. Перебу-
вала на посадi члена Наглядової ради з 29.04.2015 р. згiдно з рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв АТ «ОПЗ» вiд 29.04.2015.

Наказом Фонду державного майна України вiд 27.09.2018 № 1249, який 
товариство отримало 01.10.2018, змiнено представника акцiонера- Держа-
ва Україна в особi Фонду державного майна України у складi Наглядової 
ради публiчного акцiонерного товариства «Одеський припортовий завод» 
Лепявко I.М. (у звязку з її вiдкликанням) на представника акцiонера- Дер-
жава Україна в особi Фонду державного майна України у складi Наглядової 
ради АТ «ОПЗ» Кузуб Т.О. на строк 3 роки з моменту набуття повнова-
жень.

Не має простих iменних акцiй Товариства. Рiк народження – 1980. 
Освiта вища. У 2002 р. роцi закiнчила Уманський державний педагогiчний 
унiверситет iменi П.Тичини за спецiальностью «Фiнанси», квалiфiкацiя - 
«економiст». Стаж роботи - 9 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протя-
гом останнiх п’яти рокiв: з 29.04.2016 по поточний час - головний 
спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господар-
ських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту 
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами 
держави ФДМУ; 18.03.2016-28.04.2016 – головний спецiалiст вiддiлу кор-
поративних вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департа-
менту управлiння корпоративними правами держави ФДМУ ; 
16.07.2015-17.03.2016 – головний спецiалiст вiддiлу нормотворчої 
дiяльностi в сферi корпоративних вiдносин Управлiння з питань корпора-
тивних вiдносин Департаменту договiрного менеджменту, мiждержавних 
майнових та корпоративних вiдносин ФДМУ; 15.09.2014-15.07.2015 – го-
ловний спецiалiст вiддiлу з роботи з органами управлiння господарських 
товариств Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств 
та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного 
управлiння ФДМУ; 03.09.2012-14.09.2014 – головний спецiалiст вiддiлу 
аналiтичного забезпечення, фiнансового та майнового контролю 
Управлiння фiнансового аналiзу та вiдновлення платоспроможностi 
ФДМУ. Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати 
певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою осо-
бою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами 
Кузуб Т.О., немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

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 Назаренко Сергiй Миколайович
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.02
(дата)

ПублIчне акцIонерне ТоварисТво  
“одеський ПриПорТовий Завод”

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"

2. Ідентифiкацiйний код юридичної 
особи

00121146

3. Місцезнаходження 08292, Київська обл., м. Буча, 
вул. Леха Качинського, буд. 3

4. Міжміський код, телефон та факс 044-499-65-55 044-499-65-57
5. Електронна поштова адреса darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.utem-group.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір па-
кета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню 
пакета акцій

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-

МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
00121146, на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
емiтента – АТ «ПТЕМ», складеного станом на 26.09.2018 р. та отриманого вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 28.09.2018 р., повiдомляє про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 
збiльшився розмiр пакета власника акцiй (фiзичної особи) - Стального Андрiя 
Володимировича. Стальний А.В. набув (прямо) контрольний пакет акцiй 
АТ «ПТЕМ».

До набуття права власностi на контрольний пакет акцiй, розмiр частки (у 
вiдсотках), яка прямо належала Стальному А.В. в загальнiй кiлькостi акцiй 
(до статутного капiталу): 37,6973% (383294 шт. простих iменних акцiй) та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: 43,7881% (пiдсумковий пакет голосую-
чих акцiй: 383294 шт. акцiй).

Пiсля набуття права власностi на контрольний пакет акцiй, розмiр частки 
(у вiдсотках), яка прямо належить Стальному А.В. в загальнiй кiлькостi акцiй 
(до статутного капiталу): 60,7065% (617244 шт. простих iменних акцiй) та 
частка у вiдсотках в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 70,4092% 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй: 617244 шт. акцiй).

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: контрольний 
пакет акцiй було набуто 20.08.2018 р.

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 ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (осо-
би, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдсутнi.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
00121146, на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
емiтента – АТ «ПТЕМ», складеного станом на 26.09.2018 р. та отриманого вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 28.09.2018 р., повiдомляє про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: То-
вариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи - 30568931, мiсцезнаходження: 
вул. Леха Качинського, буд.3, м. Буча, Київська область, 08292) було вiдчужено 
(прямо) належний йому пакет акцiй АТ «ПТЕМ». 

Розмiр частки акцiонера (юридичної особи) - Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ», що належала (прямо) до вiдчуження 
пакета акцiй, становив: 32,4904 % (330352 шт. простих iменних акцiй) в 
загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу) та в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй: 37,7399 % (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 330352 шт. 
акцiй) .

Пiсля зазначених змiн (вiдчуження пакету акцiй), Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» не має у власностi акцiй.

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 ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (осо-
би, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдсутнi та дата, 
в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя в реєстрi 
вiдсутня.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
00121146, на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

емiтента – АТ «ПТЕМ», складеного станом на 26.09.2018 р. та отриманого вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 28.09.2018 р., повiдомляє про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 
збiльшився розмiр пакета вланика акцiй (фiзичної особи) - Цирульнiкова Пав-
ла Вiкторовича. Цирульнiков П.В. набув (прямо) право власностi на пакет 
акцiй АТ «ПТЕМ».

До змiни розмiру пакета акцiй, частка (у вiдсотках), яка належала (прямо) 
Цирульнiкову П.В.: в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу): 
4.7472% (48268 шт. простих iменних акцiй) та в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй: 5,5142 % (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй: 48268 шт. акцiй).

Пiсля змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка нале-
жить (прямо) Цирульнiкову П.В.: в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного 
капiталу): 7,6447 % (77729 шт. простих iменних акцiй), частка у вiдсотках в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: 8,8666% (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй: 77729 шт. акцiй).

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя 
вiдсутня в реєстрi.

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 ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (осо-
би, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдсутнi.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛО ЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
00121146, на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
емiтента – АТ «ПТЕМ», складеного станом на 26.09.2018 р. та отриманого вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 28.09.2018 р., повiдомляє про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 
збiльшився розмiр пакета вланика акцiй (фiзичної особи) - Багiрова Владис-
лава Анатолiйовича. Багiров В.А. набув (прямо) право власностi на пакет 
акцiй АТ «ПТЕМ».

До змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка належала 
(прямо) Багiрову В.А.: в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу): 
2.7348% (27807 шт. простих iменних акцiй) та в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй: 3,1767 % (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй: 27807 шт. акцiй).

Пiсля змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка нале-
жить (прямо) Багiрову В.А.: в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу): 
4,4041% (44779 шт. простих iменних акцiй), частка у вiдсотках в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй: 5,1080% (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй: 
44779 шт. акцiй).

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя 
вiдсутня в реєстрi.

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 ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (осо-
би, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдсутнi.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
00121146, на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
емiтента – АТ «ПТЕМ», складеного станом на 26.09.2018 р. та отриманого вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 28.09.2018 р., повiдомляє про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 
збiльшився розмiр пакета вланика акцiй (фiзичної особи) - Лазаренка Сергiя 
Борисовича. Лазаренко С.Б. набув (прямо) право власностi на пакет акцiй 
АТ «ПТЕМ».

До змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка належала 
(прямо) Лазаренку Сергiю Борисовичу в загальнiй кiлькостi акцiй (до статут-
ного капiталу): 2,7348% (27807 шт. простих iменних акцiй) та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй: 3,1767 % (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй: 
27807 шт. акцiй).

Пiсля змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка нале-
жить (прямо) Лазаренку С.Б. в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного 
капiталу): 4,4041% (44779 шт. простих iменних акцiй), частка у вiдсотках в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: 5,1080% (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй: 44779 шт. акцiй).

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя 
вiдсутня в реєстрi.

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 ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (осо-
би, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдсутнi.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
00121146, на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

ПриваТне акцIонерне ТоварисТво «ПIвденТеПлоенерГоМонТаЖ»
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емiтента – АТ «ПТЕМ», складеного станом на 26.09.2018 р. та отриманого вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 28.09.2018 р., повiдомляє про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 
збiльшився розмiр пакета вланика акцiй (фiзичної особи) - Маковiя Юрiя Ми-
колайовича. Маковiй Ю.М. набув (прямо) право власностi на пакет акцiй 
АТ «ПТЕМ».

До змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка належала 
(прямо) Маковiю Ю.М.: в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу): 
2,7348% (27807 шт. простих iменних акцiй) та в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй: 3,1767 % (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй: 27807 шт. акцiй).

Пiсля змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка нале-
жить (прямо) Маковiю Ю.М.: в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного 
капiталу): 4,4041 % (44779 шт. простих iменних акцiй) та частка у вiдсотках в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: 5,1080% (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй: 44779 шт. акцiй).

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя 
вiдсутня в реєстрi.

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 ланцюга 
володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (осо-
би, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдсутнi.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-
МОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ»), iдентифiкацiйний код юридичної особи: 
00121146, на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
емiтента – АТ «ПТЕМ», складеного станом на 26.09.2018 р. та отриманого вiд 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 28.09.2018 р., повiдомляє про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 
збiльшився розмiр пакета вланика акцiй (фiзичної особи) - Свiнцiцького Рус-
лана Васильовича. Свiнцiцький Р.В. набув (прямо) право власностi на пакет 
акцiй АТ «ПТЕМ».

До змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка належала 
(прямо) Свiнцiцькому Р.В.: в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного капiталу): 
2.7358% (27817 шт. простих iменних акцiй) та в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй: 3,1767 % (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй: 27807 шт. акцiй).

Пiсля змiни розмiру пакета акцiй, розмiр частки (у вiдсотках), яка нале-
жить (прямо) Свiнцiцькому Р.В.: в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутного 
капiталу): 4,4050% (44789. шт. простих iменних акцiй) та частка у вiдсотках в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: 5,1080% (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй: 44779 шт. акцiй).

Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто: iнформацiя 
вiдсутня в реєстрi.

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або най-
менування 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 осо-
ба (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - 
вiдсутнi.

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 Стальний А.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

01.10.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПублІчне акцIонерне 

ТоварисТво «МоТор сIч»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 14307794
3. Місцезнаходження 69068 м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, 

буд.15
4. Міжміський код, телефон та факс (061)7204211 (061)7205000
5. Електронна поштова адреса ocb@motorsich.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.motorsich.com/rus/investors/
othetnost/osobaya_inf/2018/

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 

Факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фон-
дової біржі

II. Текст повідомлення 
1) АТ «МОТОР СІЧ» 28.09.2018 року отримало від ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС» лист від 27.09.2018 року про те, що рішенням Операційного управ-
ління від 27.09.2018 року № 180927/00002 цінні папери АТ «МОТОР СІЧ», 
а саме акції іменні прості, форма існування бездокументарна, код ISIN 
UA4000143135, номінальна вартість 1 акції 135 грн. у кількості 2077990 шт. 
переведені з 01.10.2018 р. з Біржового реєстру ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 
до Списку позалістингових цінних паперів на підставі п.5.26.4. Правил тор-
гівлі ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 

Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу 

яких змінився, до загальної кількості цінних паперів - 100 %.
Дата реєстрації випуску цінних паперів - 20.04.2011 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 205/1/11.
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних 

паперів - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
2) АТ «МОТОР СІЧ» 28.09.2018 року отримало від ПАТ «Українська бір-

жа» лист від 27.09.2018 року №5774/01/18 про те, що Рішенням Котиру-
вальної комісії №1988 від 27.09.2018 року цінні папери АТ «МОТОР СІЧ», а 
саме акції іменні прості, форма існування бездокументарна, код ISIN 
UA4000143135, номінальна вартість 1 акції 135 грн. у кількості 2077990 шт. 
з 28.09.2018 р. виключено з Біржового реєстру АТ «Українська біржа» та 
переведено в категорію позалістингові цінні папери Біржового списку на 
підставі п. 17.3 Правил торгівлі АТ «Українська біржа».

Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу 
яких змінився, до загальної кількості цінних паперів - 100 %.

Дата реєстрації випуску цінних паперів - 20.04.2011 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 205/1/11.
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних 

паперів - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2.
Голова ради директорів Войтенко С.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
01.10.2018

(дата) 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Готель-Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 14219127
3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462)651-400 (0462)651-400
5. Електронна поштова адреса: hotelukr@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hotelukr.athost.іnf
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Готель-

Україна» (протокол від 28.09.2018 № 30) переобрано на новий термін дирек-
тора Петриченко Тетяну Миколаївну у зв'язку із закінченням терміну дії пов-
новажень згідно зі Статутом, термін повноважень подовжено по 30.09.2019 
включно. Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 
особою не надано. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 
01.07.2013 директор Публічного акціонерного товариства «Готель-Україна», з 
26.05.2016 директор Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна».

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

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

2. директор Петриченко Тетяна Миколаївна (підпис) 02.10.2018.

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво  
«ГоТель-україна»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне акцIонерне 

ТоварисТво «осокор»
2. Код за ЄДРПОУ 03360911
3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-Д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 550-3259 (044) 574-3916
5. Електронна поштова адреса zaoosokor@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.osokor.prat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опо-
середковано особою (особами, що ді-
ють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійова-
ним особам, контрольного пакета акцій; 
значного контрольного пакета акцій; 
домінуючого контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення
28.09.2018 р. Товариством отримано вiд ТОВ «ОСОКОР-БУД» 

(код  ЄРПОУ 35031179) повiдомлення про набуття права власностi на 
домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства.

Розмiр частки до змiни - 94.7175 %, пiсля змiни - 95.127046 % (пряме 
володiння).

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 
набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та дата набуття такого 
пакета: 0,18 грн. за одну акцiю, дата набуття - 24.09.2018 р.

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 Глiган Михайло Петрович
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

01.10.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Бу-
ровик»

2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів товариства 28.09.2018 року прийнято 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності 
та можуть вчиняти з товариством до кінця поточного року з дати прийняття 
цього рішення. Встановити, що попереднє надання згоди стосується вчи-
нення значних правочинів щодо:

- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпо-
теки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність сто-
совно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частина-
ми, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних 
пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, на-
півфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;
- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого 

майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою То-
вариства;

Гранична сукупна вартість правочинів - 5 000 тис. грн. Вартість активів 
емітента, за даними останньої річної фінансової звітності - 272,6 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності товариства - 
1834 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 8894 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7317 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
6946 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийнят-
тя рішення - 121 штук.

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

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

2. Голова правлiння  Гаген С.І.

ПриваТне акцIонерне ТоварисТво «буровик»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
Виробничо-енергетична компанiя 
"СУМИГАЗМАШ"

2. Код за ЄДРПОУ 04542778
3. Місцезнаходження 40030, м. Суми, площа Незалежностi, 

15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(050) 327-46-98

5. Електронна поштова адреса info@sumygazmash.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

sumygazmash.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Ухвалою Господарського суду Сумської областi вiд 02.10.2018 р. у 

справi № 5021/1878/12 закрито провадження у справі про банкрутство 
ПрАТ ВЕК «СУМИГАЗМАШ», iдентифiкацiйний код юридичної особи - 
04542778, у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника, при-
пинено повноваження керуючого санацією, Садикова Василя Васильо-
вича (посадова особа перебувала на посаді з 09.02.2017 року) та 
розпорядника майна, арбітражного керуючого Чупруна Євгена Вікторо-
вича.

Інша особа на посаду керуючого санацією не призначалась. Функції 
виконавчого органу емітента продовжує виконувати генеральний ди-
ректор, Садиков Василь Васильович.

Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних да-
них.

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 Садиков Василь Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.10.2018
(дата)

ПриваТне акцIонерне ТоварисТво  
виробничо-енерГеТична коМПанIя «суМиГаЗМаШ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394,  
(044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

«Буровик»
2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
28.09.2018 р. за Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Буро-

вик», в зв'язку з закінченням строку дії повноважень, звільнено:
- Голову наглядової ради Федорієнко Василя Макаровича (Посадова 

особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на 
посаді з 01.10.2011 року. Володіє 0,145 % статутного капіталу емітента. 

-Члена наглядової ради Скибу Галину Федорівну (Посадова особа 
згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебувала на по-
саді з 01.10.2011 року. Не володіє часткою статутного капіталу емітента. 

- Члена наглядової ради Домічковського Анатолія Івановича (Посадо-
ва особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував 
на посаді з 01.10.2011 року. Не володіє часткою статутного капіталу емі-
тента. 

28.09.2018 р. за Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Буро-
вик» обрано строком на 3 роки:

- Головою наглядової ради Федорієнко Василя Макаровича (По-
садова особа згоди на розкриття персональних даних не надала). 
Володіє 0,145 % статутного капіталу емітента. Протягом останніх 5 

років своєї діяльності обіймав посаду - Голова наглядової ради 
ПрАТ «Буровик». 

- Членом наглядової ради Кебкала Сергія Віталійовича (Посадова 
особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 
40,452 % статутного капіталу емітента. Протягом останніх 5 років своєї 
діяльності займався підприємницькою діяльністю. 

- Членом наглядової ради Таран Оксану Андріївну (Посадова особа 
згоди на розкриття персональних даних не надала). Володіє 9,927 % 
статутного капіталу емітента. Протягом останніх 5 років своєї діяльності 
займалася підприємницькою діяльністю. 

28.09.2018 р. за Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Буро-
вик», в зв'язку з закінченням строку дії повноважень звільнено:

- Голову ревізійної комісії Курбацького Сергія Анатолійовича (Посадо-
ва особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував 
на посаді з 01.10.2011 року. Не володіє часткою статутного капіталу емі-
тента. 

- Члена ревізійної комісії Сову Леоніда Олексійовича (Посадова особа 
згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на посаді 
з 01.10.2011 року. Володіє 1,431 % статутного капіталу емітента. 

- Члена ревізійної комісії Ловку Тетяну Миколаївну (Посадова особа 
згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебувла на посаді 
з 01.06.2013 року. Володіє 0,851 % статутного капіталу емітента. 

28.09.2018 р. за Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Буро-
вик» обрано строком на 3 роки Ревізором Скибу Галину Федорівну 
(Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не надала). 
Не володіє часткою статутного капіталу емітента. Протягом 5 років 
своєї діяльності обіймла посаду - Член наглядової ради ПрАТ «Буро-
вик». 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові 
особи не мають.

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

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

2. Голова правлiння  Гаген С.І.

ПриваТне акцIонерне ТоварисТво  
«буровик»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПублIчне акцIонерне 
ТоварисТво «2 реМонТний Завод ЗасобIв 
Зв'яЗку». 2. Код за ЄДРПОУ 24969510 3. Місцезнаходження: 47501, 
Тернопiльська обл., м. Бережни, вул. І.Франка, 10. 4. Міжміський код та те-
лефон, факс: (03548) 23480 23480 5. Електронна поштова адреса 
24969510@afr.net.ua 6.Адреса сторінки в мережі інтернет http://2rzzz.zzz.
com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента. 

II. Текст повідомлення:
28.09.2018 р. товариством отримано повiдомлення про замiну членів 

наглядової ради - представників акцiонера Державного концерну «УКР-
ОБОРОНПРОМ», код за ЄДРПОУ 37854297, мiсцезнаходження: 04119, 
м. Київ, вул.Дегтярiвська, 36. Припинено повноваження члена наглядової 
ради - представника акцiонера Климової Дар'ї Володимирiвни (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдстава: наказ №334.
Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн перебування на посадi 9 мiсяцiв. Припинено 

повноваження члена наглядової ради - представника акцiонера Джелмач 
Олександра Iгоровича (посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних).Пiдстава: наказ №335.Розмiр пакету акцiй 0%.Термiн пере-
бування на посадi 9 мiсяцiв. Набуто повноваження члена наглядової ради - 
представника акцiонера Пономаренком Сергiйом Петровичем (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдстава: наказ №334.
Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: 
ДК «Укроборонпром», Начальник вiддiлу майнових правовiдносин. Термiн 
призначення:до рiшення уповноваженого органу Товариства. Набуто пов-
новаження члена наглядової ради - представника акцiонера Давидовою 
Нiною Валерiївною (посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних).Пiдстава: наказ №335.Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посаду: ДК «Укроборонпром», Головний 
спецiалiст вiддiлу корпоратизацiї. Термiн призначення:до рiшення уповно-
важеного органу Товариства. Посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немають. III. Підпис Особа, зазначена ниж-
че, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова 
правління Рубінович Володимир Васильович.

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

Повне найменування: ПриваТне акцІонерне Товари-
сТво «каМвольно-суконна коМПанІя «чексІл»

Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14251734
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок 66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс: тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15
Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення.

У зв’язку з припиненням трудових відносин з Товариством (заява на звіль-
нення з посади за власним бажанням), Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» № 199-к/тр 
від 28.09.2018р. «Про звільнення з роботи» звільнити за власним бажанням 

(СТ.38 КЗпП України): головного бухгалтера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» Федорову 
Наталію Іванівну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 
в розмірі 0 %. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018р. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСIЛ» «Про прийом на роботу» № 201-к/тр вiд 
28.09.2018р., призначити на посаду головним бухгалтером ПрАТ «КСК 
«ЧЕКСІЛ», за сумісництвом на 0,5 ставки Классена Віталія Францовича, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Поса-
дова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа 
призначена на посаду безстроково. Посади, які обіймала особа: з 
01.08.2011р. головний бухгалтер ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 
01.02.2016р. директор ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор Сурженко Г.В. дата 01.10.2018р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості. 
1. Повне найменування емітента: ПриваТне акцIонерне 

ТоварисТво «концерн сТирол». 2. Код за ЄДРПОУ: 
05761614. 3. Місцезнаходження: 84610, Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. Горлівської дивізії, 10. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
050-3477725, -. 5. Електронна поштова адреса: office.stirol@gmail.com. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://stirol.ostchem.com/ua/
aktsioneram/osobaia-ynformatsyia. 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення. 
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» від 27 ве-

ресня 2018 року 
(Протокол № 27/09/2018 від 27 вересня 2018 року): обрано Головою 

наглядової ради ПраТ «концерн сТирол» Argyrou Argyros [арги-
роу аргірос]. Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. Під-
става: рішення Наглядової ради від 27 вересня 2018 року. Часткою у ста-
тутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володіє. Обраний строком 
на 3 (три) роки. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: Само-
зайнята особа в будівельній індустрії. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має; обрано заступником Го-
лови наглядової ради ПраТ «концерн сТирол» Argyrou Kostakis 
[аргироу костакіс]. Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Підстава: рішення Наглядової ради від 27 вересня 2018 року. Часткою у 
статутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володіє. Обраний 
строком на 3 (три) роки. Протягом останніх 5 років обіймав наступні по-
сади: Самозайнята особа в сфері кейтеренгового бізнесу. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління С.М. Павлючук. 28.09.2018р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«бучанський ПриладобудІвний 

Завод веда»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05756731
3. Місцезнаходження: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Горько-

го,  8
4. Міжміський код, телефон та факс: 029725874, 0444997806
5. Електронна поштова адреса: info@veda.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.veda.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення:
Позачерговими загальними зборами акціонерів товариства, у зв’язку з 

прийняттям 28.09.2018р. рiшення про припинення емiтента Приватного 
акцiонерного товариства «Бучанський приладобудівний завод Веда» шля-
хом реорганiзацiї через перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Бучанський приладобудівний завод Веда», припинено 
повноваження Голови Правління та призначено з 01.10.2018р. на неви-
значений термiн на посаду Голова Комiсiї з припинення Огороднікова 
Олексія Сергійовича (паспорт СО 716764 виданий Залізничним РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 25.10.2001 р.). Перебував на посадi з 28.04.2016р. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова 
Правління ПрАТ «БПЗ ВЕДА». Розмір пакета акцій в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 
не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Голова Правління Огородніков О.С., 28.09.2018р.

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 «кулевчанський коМбІнаТ 
ХлІбо ПродукТІв»; 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
00955437; 3. Місцезнаходження: 68261 Одеська область, Саратський ра-
йон, село Кулевча, вулиця Болгарська, будинок 166; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (04848)2-23-34 (04848)2-16-78; 5. Електронна поштова 
адреса: kulevcha@usilos.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 
https://usilos.com/kulevcha-khp/; 7. Вид особливої інформації відповідного 
до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, серти-
фікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розді-
лу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
01.10.2018 р. Наглядова рада Товариства прийняла рішення про припинен-

ня повноважень Ірини Сергіївни Баранової, яка тимчасово здійснює повнова-
ження Директора. Рішення про припинення повноважень оформлене Протоко-
лом №01- 10/18 від 01.10.2018 р. Повноваження Баранової Ірини Сергіївни, яка 
тимчасово здійснювала повноваження директора, припинені 01.10.2018 р. 
Пов новаження припинені у зв’язку із обранням Слободянюка Дмитра Іванови-
ча особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора. Барано-
ва  І.С. не володiє часткою в статутному капіталі емiтента та не володiє пакетом 
акцій емітента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згоди на розкриття паспортних даних Барановою І.С. не надано. Строк, про-
тягом якого особа тимчасово здійснювала повноваження директора: з 
28.09.2018 р. по 01.10.2018 р. Рішення про обрання Слободянюка Дмитра Іва-
новича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, прий-
нято Наглядовою радою Товариства 01.10.2018 р. (Протокол №01 - 10/18 від 
01.10.2018 р.). Слободянюка Дмитра Івановича обрано особою, яка тимчасово 
здійснюватиме повноваження Директора, на час відсторонення директора 
Редя Юрія Антоновича від здійснення повноважень Директора або до прийнят-
тя рішення про припинення його повноважень. Призначення Слободянюка Д.І. 
особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, на час від-
сторонення директора Редя Ю.А. пов’язане із необхідністю проведення служ-
бової перевірки щодо встановлення господарських відносин між Товариством 
та ФГ «Кулевча» і визначення наявності, причини та розміру простроченої де-
біторської та кредиторської заборгованості Товариства. Слободянюк Д.І. не 
володiє часткою в статутному капіталі, не володіє пакетом акцій Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: директор, начальник елеватора.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Редя Ю.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво 
«бучанський ПриладобудІвний Завод веда»
повідомляє про припинення юридичної особи та про порядок і строк 

заявлення кредиторами вимог
Загальними зборами акціонерів товариства 28.09.2018р. прийнято рішення 

про припинення Приватного акцiонерного товариства «Бучанський приладобу-
дівний завод Веда» (код за ЄДРПОУ: 05756731, місцезнаходження: Київська обл., 
м.Буча, вул.Горького, буд.8) шляхом реорганізації через перетворення у Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Бучанський приладобудівний завод Веда».

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припи-
няється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товари-

ства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства 
однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення до-
говорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань 
перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено право-
чином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у 
строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вва-
жається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо 
зобов'язань перед ним. Після закінчення строку для пред’явлення вимог креди-
торів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити поло-
ження про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що при-
пиняється, стосовно задоволення вимог кредиторів та боржників, включаючи 
зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Голова Комісії з припинення Огородніков О.С., 01.10.2018р.
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ПраТ  
«унІверсаМ №20»

особлива інформація ПраТ «універсам №20», код ЄДРПОУ 
03082180, адреса: 04215 м. Київ просп. Георгія Гонгадзе, 20, 
тел.-044-3710235, E-mail: kiosya.n@eko.com.ua. відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

Рішенням від 01.10. 2018р. засідання Наглядової ради Товариства 
(Протокол № 01/10/18) та згідно Статуту Товариства: -звільнений з 
01.10.2018 р. Генеральний директор василюк Євгеній віталійо-
вич (частка в статутному капіталі Товариства = 0%, 0 акцій), перебу-
вав на посаді з 17.02.2017р. 

-призначена з 02.10.2018 р. безстроково Генеральний дирек-
тор лісогор надія сергіївна (частка в статутному капіталі Товари-
ства = 0%, 0 акцій), попередня посада та місце роботи - юрискосульт 
ТОВ «ЕКО». Вказані посадові особи не мають судимостей за корис-
ливі або посадові злочини та не надали згоду на оприлюднення пас-
портних даних.

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

1. Повне найменування емітента: ПриваТне акцІонерне Товари-
сТво «бучанський ПриладобудІвний Завод веда»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05756731
3. Місцезнаходження: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Горького, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: 029725874, 0444997806
5. Електронна поштова адреса: info@veda.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.veda.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом перетворення за рішенням вищого органу емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства 28.09.2018р. 
прийнято рiшення про припинення емiтента Приватного акцiонерного това-
риства «Бучанський приладобудівний завод Веда» шляхом реорганiзацiї 
через перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бучан-
ський приладобудівний завод Веда». 

Рiшення про припинення (реорганiзацiя шляхом перетворення) прийняте 
100,00% голосiв, якi прийняли участь в загальних зборах: «За» – 2 965 438 
голосiв, що складає 100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, «Про-
ти» – 0 голосiв, що складає 0,0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

Метою даної реорганiзацiї є мiнiмiзацiя витрат акцiонерного товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як 
акцiонерне товариство, та є оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi 
дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства. 

При перетвореннi ПрАТ «БПЗ ВЕДА» всi його майновi права, грошовi 
кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять до його право-
наступника – ТОВ «БПЗ ВЕДА», розмiр статутного капiталу якого стано-
вить 4 448 157,00 (чотири мільйона чотириста сорок вісім тисяч сто 
п’ятдесят сім гривень 00 копiйок) гривень. 

Обмiн акцiй акцiонерiв ПрАТ «БПЗ ВЕДА» на розмiр частки в статутно-
му капiталi ТОВ «БПЗ ВЕДА» проводиться виходячи з розмiру частки 
акцiонера (у вiдсотках) у статутному капiталi ПрАТ «БПЗ ВЕДА» згiдно з 
номiнальною вартiстю акцiй. 

Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) ТОВ 
правонаступника та розподiляються серед його учасникiв.

Розподiл часток (паїв) ТОВ «БПЗ ВЕДА» правонаступника вiдбувається 
iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у 
статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворилося.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Огородніков О.С., 28.09.2018р.

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво  
«бучанський ПриладобудІвний Завод веда»

ТоварисТво З обМеЖеноЮ вІдПовІдальнІсТЮ  
«Трц лавина»

(код за ЄДРПОУ 38537759)  
(надалі за текстом-Товариство)

Повідомляє, що рішенням Загальних зборів учасників (протокол 
№ 1/22-08-18) від 22.08.2018 р. було прийнято рішення :

- Встановити нову відсоткову ставку починаючи з 15 (п’ятнадцятого) 

відсоткового періоду по 20 (двадцятий) відсотковий період включно за 
облігаціями Товариства серії «А» (код ISIN UA4000189369) у розмірі 
35 % (тридцять п’ять відсотків) річних у гривні

- У зв’язку з затвердженням нового розміру відсоткової ставки , по-
чинаючи з 04.09.2018 р. визнати таким, що втратило чинність рішення 
Загальних зборів учасників Товариства від 23.05.2018 р. (Протокол 
№ 1/23-05-18)

ТоварисТво З обМеЖеноЮ вІдПовІдальнІсТЮ «Трц лавина»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента 

1.Загальні відомості про емітента 
1.1 Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАКОМПАНIЯ
"БУКОВИНА" 1. Код за ЄДРПОУ  22838502 1.3 Місцезнаходжен-
ня емітента 04119, м. Київ, вул. Зоологiчна, б. 4а , офiс 139. 1.4 Міжмісь-
кий код, телефон та факс 044 4941915 1.5 Електронна поштова адреса
емітента aviabukov@ukrpost.ua 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://chvat.chv.ua/Bukavia.html 1.7 Вид особливої інформації Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради товариства вiд 01.10.2018р. відбулись

наступні зміни в складі посадових осіб ПрАТ "Авiакомпанiя "Буковина".
Припинено повноваження Голови правління Тирських Сергiй Сергiйович,
який перебував на посаді з 29.01.2018р., акціями товариства не володіє.

Повноваження чиннi по 04.10.2018р. (включно). Посадова особа згоди на
оприлюднення паспортних даних не надавала. Посадова особа непога-
шених судимостей не має. Призначено Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови правлiння Полiщук Вiктор Олександрович, акціями товариства не
володіє. Повноваження посадової особи чиннi з 05.10.2018р. Посадова
особа непогашених судимостей не має. Посадова особа згоди на опри-
люднення паспортних даних не надавала. Посадова особа останнi 5 ро-
кiв перебувала на наступних посадах: з 2013р. заступник директора iн-
женерно-технiчного комплексу ПрАТ "Авiакомпанiя "Буковина", з
18.01.2018р. - директор iнженерно-технiчного комплексу ПрАТ "Авiаком-
панiя "Буковина". Посадову особу призначено на перiод до призначення
Голови правлiння.

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

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

Голова правління Тирських Сергiй Сергiйович 
01.10.2018р.

відомості  
про зміну складу посадових осіб  

ПраТ «адс беТон»
1. Згідно наказу генерального директора ПрАТ «АДС Бетон» 

№ 40-К від 02.10.2018 р. «Про припинення трудового договору» 
звільнити: Заволоку Людмилу Олександрівну – головного бухгал-
тера з займаної посади 02 жовтня 2018 року за згодою сторін, п. 1 
ст. 36 КЗпП України. Підстава: заява Заволоки Л.О. від 28.09.2018 р. 
Згода на розкриття паспортних даних не надана. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Освіта - вища. Мiсце роботи 
протягом останнiх рокiв – Головний бухгалтер ПрАТ «АДС Бетон» 
(нак. № 7-К від 14.02.2012 р.); перебувала на посаді -6 років 7 міс. 
19 днів (з 14.02.2012 р.) Посадова особа судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Непогашена (незнята) судимiсть вiдсутня; 
заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня.

2. Згiдно наказу генерального директора ПрАТ «АДС Бетон» 
№  41-К вiд 02.10.2018 р. «Про переведення Кириленко В.В.» пере-
вести: Кириленко Вiкторiю Володимирiвну, заступника головного 
бухгалтера, з 03 жовтня 2018 року на посаду головного бухгалтера. 
Пiдстава: заява Кириленко В.В. вiд 01.10.2018 р. Згода на розкрит-
тя паспортних даних не надана. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Освiта - вища, спецiальнiсть облiк та аудит. 
Мiсце роботи протягом останнiх рокiв – Бухгалтер з реалiзацiї 
ПрАТ «АДС Бетон» (нак. № 58-К вiд 01.09.2011), заступник голов-
ного бухгалтера ПрАТ «АДС Бетон» (нак. № 31/2-К вiд 31.07.2018). 
Посадова особа судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Непогашена (незнята) судимiсть вiдсутня; заборона обiймати 
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Строк 
на який призначено-безстроково.

Генеральний директор  Семенюк Т.Г. 

ПраТ «адс беТон»

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

1.Загальні відомості про емітента 
1.1 Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАКОМПАНIЯ
"БУКОВИНА" 1. Код за ЄДРПОУ  22838502 1.3 Місцезнаходжен-
ня емітента 04119, м. Київ, вул. Зоологiчна, б. 4а , офiс 139. 1.4 Міжмісь-
кий код, телефон та факс 044 4941915 1.5 Електронна поштова адреса
емітента aviabukov@ukrpost.ua 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://chvat.chv.ua/Bukavia.html 1.7 Вид особливої інформації Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Згідно рішення Наглядової ради товариства вiд 01.10.2018р. відбулись

наступні зміни в складі посадових осіб ПрАТ "Авiакомпанiя "Буковина".
Припинено повноваження Голови правління Тирських Сергiй Сергiйович,
який перебував на посаді з 29.01.2018р., акціями товариства не володіє.

Повноваження чиннi по 04.10.2018р. (включно). Посадова особа згоди на
оприлюднення паспортних даних не надавала. Посадова особа непога-
шених судимостей не має. Призначено Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови правлiння Полiщук Вiктор Олександрович, акціями товариства не
володіє. Повноваження посадової особи чиннi з 05.10.2018р. Посадова
особа непогашених судимостей не має. Посадова особа згоди на опри-
люднення паспортних даних не надавала. Посадова особа останнi 5 ро-
кiв перебувала на наступних посадах: з 2013р. заступник директора iн-
женерно-технiчного комплексу ПрАТ "Авiакомпанiя "Буковина", з
18.01.2018р. - директор iнженерно-технiчного комплексу ПрАТ "Авiаком-
панiя "Буковина". Посадову особу призначено на перiод до призначення
Голови правлiння.

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

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

Голова правління Тирських Сергiй Сергiйович 
01.10.2018р.

ПовІдоМлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства  
«По виробництву інсулінів «Індар»

ПАТ «Укрмедпром» повідомляє про проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «По виробни-
цтву інсулінів «Індар», код ЄДРПОУ 21680915, місцезнаходження: 02099, 
Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5 (далі за текстом відповідно – Збори 
та Товариство), скликаних на вимогу акціонера, який на день подання ви-
моги є власником 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

Збори буде проведено 08 листопада 2018 р. об 11:00 годині за адре-
сою: україна, 02099, м. київ, вул. Зрошувальна, 5, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Зборах відбу-
деться 08 листопада 2018 р. з 10:00 години до 10:45 години за місцем про-
ведення Зборів.

Для реєстрації у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог 
чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
Зборів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-
ства.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товари-
ства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 
Товариства.

4. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2013 рік.

5. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2014 рік.

6. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2015 рік.

7. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік.

8. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2017 рік.

9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його 
в новій редакції.

10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків), затвер-
дження розміру річних дивідендів акціонерам Товариства, строк та порядок 
виплати дивідендів за підсумками за 2013 рік.

11. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків), затвер-
дження розміру річних дивідендів акціонерам Товариства, строк та порядок 
виплати дивідендів за підсумками за 2014 рік.

12. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків), затвер-
дження розміру річних дивідендів акціонерам Товариства строк та порядок 
виплати дивідендів за підсумками за 2015 рік.

13. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків), затвер-
дження розміру річних дивідендів акціонерам Товариства строк та порядок 
виплати дивідендів за підсумками за 2016 рік.

14. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків), затвер-
дження розміру річних дивідендів акціонерам Товариства строк та порядок 
виплати дивідендів за підсумками за 2017 рік.

Проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Ін-

дар»
1. Прийняття рішень з питання: обрання лічильної комісії позачергових 

загальних зборів Товариства. Рішення передбачає обрання членами лі-
чильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Свя-
тину Валентину Антонівну та Лисик Ганну Миколаївну. 

2. Прийняття рішень з питання: обрання голови та секретаря позачерго-
вих загальних зборів Товариства. Рішення передбачає обрання головою 
загальних зборів Товариства Ткачик Тетяну Анатоліївну, секретарем за-

гальних зборів Товариства Черняк Тетяну Миколаївну.
3. Прийняття рішень з питань: затвердження порядку (регламенту) по-

зачергових загальних зборів Товариства. Рішення передбачає затверджен-
ня регламенту їх проведення, порядок голосування та прийняття відповід-
них рішень.

4. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2013 рік. Рішення передбачає порядок та умови затвердження фінансового 
річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2014 рік. Рішення передбачає порядок та умови затвердження фінансового 
річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2015 рік. Рішення передбачає порядок та умови затвердження фінансового 
річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік. Рішення передбачає порядок та умови затвердження фінансового 
річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 
2017 рік. Рішення передбачає порядок та умови затвердження фінансового 
річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в 
новій редакції. Рішення передбачає прийняття нової редакції статуту Това-
риства та приведення його у відповідність до вимог поточних змін діючого 
законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств.

10. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2013 
рік. Рішення передбачає розподіл прибутку Товариства за 2013 рік та ви-
плату дивідендів.

11. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2014 
рік. Рішення передбачає розподіл прибутку Товариства за 2014 рік та ви-
плату дивідендів.

12. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2015 
рік. Рішення передбачає розподіл прибутку Товариства за 2015 рік та ви-
плату дивідендів.

13. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2016 
рік. Рішення передбачає розподіл прибутку Товариства за 2016 рік та ви-
плату дивідендів.

14. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2017 
рік. Рішення передбачає розподіл прибутку Товариства за 2017 рік та ви-
плату дивідендів.

Інформація про проведення Зборів разом з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на 
власному веб-сайті ПАТ «Укрмедпром»: http://www.ukrmedprom.com

За додатковою інформацією з питань проведення Зборів та ознайом-
лення із документами, які стосуються порядку денного Зборів звертатися 
за телефоном: (044) 339-91-17.

Місцем для ознайомлення із документами, які стосуються порядку ден-
ного Зборів є фактичне місцезнаходження ПАТ «Укрмедпром»: 01042, 
Україна, м. Київ, вул. Чигоріна 18, офіс. 308. Час для ознайомлення із до-
кументами, які стосуються порядку денного Зборів співпадає з часом робо-
ти ПАТ «Укрмедпром». У день проведення Зборів, після початку реєстрації 
акціонерів, місцем для ознайомлення із документами, які стосуються по-
рядку денного Зборів є місце проведення Зборів.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів із документами, 
які стосуються порядку денного Зборів Товариства визначено начальника 
юридичного відділу ПАТ «Укрмедпром» - Ястремського Володимира Пе-
тровича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень 
з цих питань. 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах встановити 02 листопада 2018 року.

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво «По виробницТву ІнсулІнІв «Індар»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: 
1. Загальні відомості: 

Повне найменування емітента: ПублІчне акцІонерне 
ТоварисТво «саливонкІвський цукровий 
Завод»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00372517; Місцезнахо-
дження: 08662 Київська обл., Василькiвський р-н., смт. Гребiнки вул. 
Бiлоцеркiвська, буд. 1; Міжміський код, телефон та факс: 
(04571) 7-10-06, 7-21-68; Електронна поштова адреса: salivonki@emzvit.
com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.salivonki.inf.ua; Вид особливої 
інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення: В.О.Головного бухгалтера Троян Тетяну 

Володимирiвну (паспорт: серiя СМ номер 609127 виданий Василькiвським 
МВ ГУ МВС України в Київськiй обл 08.10.2004) звiльнено 02.10.2018 за 
згодою сторiн. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00056 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi з 31.07.2017 р. Рiшення прий-
нято за наказом В.О. Виконавчого директора №1/10-К про звiльнення з 
займаної посади за згодою сторiн вiд 02.10.2018 р. Iз-за вiдсутностi канди-
датури на данну посаду нiкого не обирали.

3. Підпис: В.О. Виконавчого директора Сiдлецький Олександр Михай-
лович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
02.10.2018 р.
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Додаток 21
до Положення про порядок здійснення емісії 

облігацій підприємств, облігацій міжнародних
фінансових організацій та їх обігу

(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)
ЗвІТ

про результати розміщення облігацій
ТоварисТво З обМеЖеноЮ 

вІдПовІдальнІсТЮ «рІелТ-буд»,  
код ЄдрПоу 39375896

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 122/2/2015-T 
Дата реєстрації 19 жовтня 2015 р.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом 
емісії облігацій - 01 травня 2016 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспек-
том емісії облігацій)

30грудня 2016 року

фактична 30 грудня 2016 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розмі-
щення (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

105000 (сто п’ять тисяч) штук

фактично розміщених 0 (нуль) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розмі-
щення (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

11 025 000,00 (одинадцять 
мільйонів двадцять п’ять тисяч 
гривень 00 копійок) грн.

фактично розміщених, грн 0,00 (нульгривень 00 копійок) грн.
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн. - 0,00 (нуль гривень 
00 копійок) грн.
Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) 
ради**

Кількість (шт.): -------------------------
---------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):--------------------------
---------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

Облігації, придбані працівника-
ми емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
---------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку в 
цінних паперах емітента за 
результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які 
зробили ці внески***

0 (нуль) штук

7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які 
зробили ці внески, грн.***

0,00 (нуль гривень 00 копійок) грн.

Затверджено:
директор Тов «рІелТ-буд» Іоничев л.а.
_______________________ __________________ _____________
(посада) (підпис) (прізвище, імя, по батькові)
Від емітента*: 

директор Тов «рІелТ-
буд»

 __________________Іоничев л.а.

М.П.
Від андерайтера*: 

 __________________ 

М.П.
Від Центрального депозитарію
цінних паперів:

ПаТ «нду» __________________

М.П.
* Для емітентів облігацій підприємств.
**Заповнюється акціонерними товариствами.
***Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.

Додаток 21
до Положення про порядок здійснення емісії 

облігацій підприємств, облігацій міжнародних
фінансових організацій та їх обігу

(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)
ЗвІТ

про результати розміщення облігацій
ТоварисТво З обМеЖеноЮ 

вІдПовІдальнІсТЮ «рІелТ-буд», 
код ЄдрПоу 39375896

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 121/2/2015-T 
Дата реєстрації 19 жовтня 2015 р.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом 
емісії облігацій - 01 квітня 2016 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспек-
том емісії облігацій)

30грудня 2016 року

фактична 30 грудня 2016 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розмі-
щення (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

105000 (сто п’ять тисяч) штук

фактично розміщених 0 (нуль) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщен-
ня (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

11 025 000,00 (одинадцять 
мільйонів двадцять п’ять тисяч 
гривень 00 копійок) грн.

фактично розміщених, грн 0,00 (нульгривень 00 копійок) грн.
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн. - 0,00 (нуль гривень 
00 копійок) грн.
Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) 
ради**

Кількість (шт.): ------------------------
----------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):-------------------------
----------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

Облігації, придбані працівника-
ми емітента**

Кількість (шт.):-------------------------
----------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку в 
цінних паперах емітента за 
результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які 
зробили ці внески***

0 (нуль) штук

7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які 
зробили ці внески, грн.***

0,00 (нуль гривень 00 копійок) грн.

Затверджено:
директор Тов «рІелТ-буд» Іоничев л.а.
_______________________ __________________ _____________
(посада) (підпис) (прізвище, імя, по батькові)
Від емітента*: 

директор Тов «рІелТ-
буд»

 __________________Іоничев л.а.

М.П.
Від андерайтера*: 

 __________________ 

М.П.
Від Центрального депозитарію
цінних паперів:

ПаТ «нду» __________________

М.П.
* Для емітентів облігацій підприємств.
**Заповнюється акціонерними товариствами.
***Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.
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Додаток 21
до Положення про порядок здійснення емісії 

облігацій підприємств, облігацій міжнародних
фінансових організацій та їх обігу

(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)
ЗвІТ

про результати розміщення облігацій
ТоварисТво З обМеЖеноЮ 

вІдПовІдальнІсТЮ «рІелТ-буд»,  
код ЄдрПоу 39375896

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 123/2/2015-T 
Дата реєстрації 19 жовтня 2015 р.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом 
емісії облігацій - 01 червня 2016 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспек-
том емісії облігацій)

30грудня 2016 року

фактична 30 грудня 2016 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розмі-
щення (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

100 758 (сто тисяч сімсот п’ятдесят 
вісім) штук

фактично розміщених 0 (нуль) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщен-
ня (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

10 579 590,00 (десять мільйонів 
п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч 
п’ятсот дев’яносто гривень 
00 копійок) грн.

фактично розміщених, грн 0,00 (нульгривень 00 копійок) грн.
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн. - 0,00 (нуль гривень 
00 копійок) грн.
Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) 
ради**

Кількість (шт.): -------------------------
---------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):--------------------------
---------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

Облігації, придбані працівника-
ми емітента**

Кількість (шт.):--------------------------
---------------------------
Сума, сплачена за облігації (грн):
--------------------------------

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку в 
цінних паперах емітента за 
результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які 
зробили ці внески***

0 (нуль) штук

7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які 
зробили ці внески, грн.***

0,00 (нуль гривень 00 копійок) грн.

Затверджено:
директор Тов «рІелТ-буд» Іоничев л.а.
_______________________ __________________ _____________
(посада) (підпис) (прізвище, імя, по батькові)
Від емітента*: 

директор Тов «рІелТ-
буд»

 __________________Іоничев л.а.

М.П.
Від андерайтера*: 

 __________________ 

М.П.
Від Центрального депозитарію
цінних паперів:

ПаТ «нду» __________________

М.П.
* Для емітентів облігацій підприємств.
**Заповнюється акціонерними товариствами.
***Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПриваТне акцIонерне ТоварисТво 
уПравлIння МеХанIЗованиХ робIТ 

"ГIдроенерГобуд"
2. Код за ЄДРПОУ: 04679796
3. Місцезнаходження: 55000, Миколаївська обл., Доманiвський р-н 

м. Южноукраїнськ, промислова зона
4. Міжміський код, телефон та факс: (05134) 5-59-54 (05134) 5-59-54
5. Електронна поштова адреса: umr_geb@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://umr.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосеред-

ковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного 
контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення
28 вересня 2018 року Приватне акцiонерне товариство Управлiння 

механiзованих робiт «Гiдроенергобуд» (далi – Товариство) отримало вiд 
акцiонера Ясеницької Анастасiї Йосипiвни повiдомлення про набуття пра-
ва власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно 
до статтi 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдповiдно до 
вищезазначеного повiдомлення Ясеницька А. Й. стала власником 
домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства внаслiдок придбання 
акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її 
афiлiйованим особам - 1214917 шт.

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 
набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття дорiвнює 10.00 грн. 
Дата набуття такого пакета – 11.09.2018 року.

Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування юридичної особи (осiб): Гро-
мадянка України Ясеницька А. Й. та її афiлiйованi особи: Громадянин 
України Ясеницький Матвiй Андрiйович

До набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй 
Ясеницька А. Й. та її афiлiйованим особам разом належало 249096 акцiй, 
що складало 19.89% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй 0 шт. Пiсля набуття права власностi на 
домiнуючий контрольний пакет акцiй Ясеницькiй А. Й. та її афiлiйованим 
особам разом належить 1214917 акцiй, що складає 97 % вiд загальної 
кiлькостi акцiй Товариства (Ясеницькiй А.Й. належить 1091075 акцiї, що 
складає 87.108% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй -1091075, афiлiйованiй особi Ясеницько-
му М. А. належить 123842 акцiй, що складає 9.887% вiд загальної кiлькостi 
акцiй Товариства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0 шт.

Особа, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за 
реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» 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 Бабiн Олег Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

01.10.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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рынок акций украины начал торги в 
октябре умеренным ростом

Индекс ПФТС в первые торги октября повысился на 
0,1% - до 538,11 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 342,9 млн грн, в том 
числе акциями – 3,2 млн грн.

Среди индексных акций подорожали бумаги Райффай-
зен Банка Аваль (+1,37%) и «Укрнафты» (+1,05%).

Снизились в цене акции «Донбассэнерго» (-3,27%) и 
«Центрэнерго» (-0,16%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился 
на 0,02% - до 1657,95 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в по-
недельник к 16:15 кв повысился на 0,88% -до 440,17 пункта 
при объеме торгов 5,27 млн злотых (40,3 млн грн).

В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги 
«Кернела» (+2%), агрохолдинга ИМК (-3,23%) и «Агрото-
на» (-2,7%).

украина в IV кв.-2018 девять раз предложит 
валютные овГЗ

Министерство финансов Украины в четвертом квартале 
2018 года планирует восемь раз предложить покупателям 
долларовые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и 
один раз (23 октября) - облигации в евро.

Согласно графику размещения ОВГЗ, обнародованному 
на сайте министерства в понедельник, 2 октября планиру-
ется продажа 9-мес. долларовых бумаг, спустя неделю – 
1,2-летних. 16 октября покупателям будут предложены сра-
зу четыре долларовых бумаги: с погашением через 9-мес., 
1,2 и 1,5 года, а также два года.

Затем 23 октября Минфин намерен выставить ОВГЗ в 
евро с погашением через 7 мес. и 1,1 год, а в последний 
вторник октября сделать перерыв в предложении валют-
ных бумаг.

Похожую картину Минфин запланировал и на ноябрь-
ские аукционы: постепенное увеличение их предложения 
первые три вторника и перерыв - в последний вторник ме-
сяца. В частности, 6 ноября покупатели смогут приобрести 
1,2-летние долларовые ОВГЗ, 13 ноября – годичные и двух-
годичные бумаги, а 20 ноября у них будет выбор сразу меж-
ду четырьмя выпусками: через год, 1,2 и 1,5 года, а также 
два года.

В декабре, согласно графику, предложение долларовых 
ОВГЗ будет ограничено двумя первыми вторниками: 4 де-
кабря Минфин намерен выставить на аукционы годичные и 
2-летние бумаги, а спустя неделю – бумаги с погашением 
через год, 1,2 и 1,5 года, а также два года.

График размещения также предполагает выставление 
каждый вторник гривневых облигаций с погашением через 
3, 6 и 9 месяцев.

Помимо этого, Минфин намерен чередовать через неде-
лю выставление бумаг с погашением через 1, 1,5 и 2, а так-
же три года, а каждый последний вторник месяца предла-
гать еще и 5-летние облигации.

Как сообщалось, Минифн на недавних аукционах по раз-
мещению долларовых ОВГЗ удерживает ставку на уровне 
5,95% годовых, тогда как гривневые бумаги он продает с 
доходностью 18,5% годовых.

Минфин объявил очередной отбор 
первичных дилеров

Министерство финансов Украины сообщило о проведе-
нии среди банков отбора первичных дилеров на рынке об-
лигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), который состоится 
16 октября 2018 года.

Согласно релизу ведомства в понедельник, к участию в 
отборе приглашаются банки, имеющие лицензию торговца 
ценными бумагами, практический опыт работы на рынке 
ОВГЗ с объемом торговли гособлигациям свыше 1 млрд грн 
и оплаченный уставный капитал от EUR10 млн.

Заявки на участие в конкурсе подаются в срок до 17:00 
12 октября.

Как сообщалось, в середине апреля 2018 года Минфин 
обновил перечень первичных дилеров на рынке ОВГЗ, в 
частности, включил в него Альфа-банк, банк «Пивденный» 
и Кредобанк, одновременно расторгнув договор с Универ-
сал банком за повторное невыполнение взятых на себя 
обязательств.

Помимо этого, в УкрСиббанк были направлены письма с 
предупреждением о возможности исключения его из числа 
первичных дилеров за невыполнение обязательств, а в се-
редине мая от статуса первичного дилера отказался «се-
стринский» с Альфа-банком Укрсоцбанк.

В рейтинге первичных дилеров за первое полугодие 
2018 года Ощадбанк и Укрэксимбанк, как и в рейтинге за 
2017 год, остались на первой и второй позициях. Сити-

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

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

«Ресторан «Градецький»
2. Код за ЄДРПОУ: 14231708
3. Місцезнаходження: 14005, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 68
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 4-20-25 (04622) 4-20-25
5. Електронна поштова адреса: gradetskіy@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: gradetskіy.athost.іnfo
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Ресторан «Градецький» 28.09.2018 

переобрано на новий термін директора Зіненко Аллу Григорівну в зв’язку з 
закінченням терміну дії повноважень згідно зі Статутом, термін повнова-
жень подовжено по 30.09.2019 включно. Особа акціями емітента не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які особа обій-
мала протягом останніх 5 років: з 02.03.2012 року по 24.09.2014 року завід-
уюча підприємством громадського харчування у ТОВ «Поліський Рестора-
тор», з 01.10.2014 року по 03.10.2016 року завідуюча виробництвом у 
ПрАТ «Ресторан «Градецький», з 03.10.2016 - директор ПрАТ «Ресторан 
«Градецький».

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

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

2. директор Зіненко алла Григорівна (підпис) М.П. 02.10.2018

ПриваТне акцІонерне ТоварисТво  
«ресТоран «Градецький»

НОВИНИ
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НОВИНИ

банк занял третье место, став единственный негосудар-
ственным банком в первой пятерке. ПриватБанк опустил-
ся с третьей на четвертую, а Укргазбанк сохранил пятую 
строчку.

ОТП Банк, бывший четвертым в рейтинге за минувший 
год, занял шестое место, на котором окончил прошлый год 
Ситибанк. В первой десятке рейтинга также ПУМБ, УкрСиб-
банк, Райффайзен Банк Аваль и Альфа-банк. Кредобанк и 
банк «Пивденный» заняли заключительные 11 и 12 места 
соответственно.

ес усиливает контроль за движением 
наличных денег

Совет ЕС утвердил во вторник регламент, направлен-
ный на улучшение контроля над наличными деньгами, 
ввозимыми в Евросоюз или вывозимыми из него, сооб-
щила в Брюсселе пресс-служба совета.

«Финансирование терроризма, отмывание капиталов, 
мошенничество с налогами и другие виды криминаль-
ной деятельности должны быть отслежены и устранены. 
Новый регламент дает нам необходимые инструменты, 
чтобы сделать более эффективной борьбу против этих 
угроз», - прокомментировал данное решение федераль-
ный министр финансов председательствующей в Сове-
те ЕС Австрии Хартвиг Легер.

В коммюнике напоминается, что соглашение Совета 

ЕС с Европейским парламентом о контроле над движе-
нием наличных денег было достигнуто в июне нынешне-
го года.

Как объясняют в Брюсселе, новый регламент улучшит 
действующую систему контроля над наличными деньга-
ми, прибывающими в ЕС или убывающими из него. Об-
новленное законодательство ЕС включает последние 
изменения в международных нормах по борьбе против 
отмывания капиталов и финансирования терроризма.

Новый регламент расширяет определение наличных 
денег, включая в него не только банкноты, но и другие 
ликвидные инструменты и продукты, как чеки, дорожные 
чеки, предоплаченные банковские карты и золото. Рас-
ширена также область применения регламента. Он рас-
пространяется на почтовые переводы наличных денег и 
на их транспортную перевозку.

По новому законодательству каждый гражданин, въез-
жающий в Евросоюз или выезжающий из него при на-
личии суммы в 10 тыс. евро или больше, должен заяв-
лять эти деньги на таможне. Это касается случаев, когда 
путешествующие везут деньги при себе, в своем багаже 
или в автомобиле, на котором они передвигаются. По 
требованию властей деньги должны быть предъявлены 
для контроля, уточняется в сообщении Совета ЕС.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПАТ 2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ 5
2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА» 10
3. ПРАТ АДС БЕТОН 10
4. ПРАТ БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 7
5. ПРАТ БУРОВИК 4
6. ПРАТ БУРОВИК 5
7. ПРАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВЕДА 6
8. ПРАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВЕДА 6
9. ПРАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВЕДА 10
10. ПРАТ ГІДРОЕНЕРГОБУД 13
11. ПРАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 3
12. ПРАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» 5
13. ПРАТ КОНЦЕРН СТИРОЛ 6
14. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 6
15. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП 9
16. ПАТ МОТОР СІЧ 3
17. АТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 1
18. ПРАТ ОСОКОР 4
19. ПРАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 2
20. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 11
21. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 13
22. ТОВ РІЕЛТ-БУД 12
23. ТОВ РІЕЛТ-БУД 12
24. ТОВ РІЕЛТ-БУД 13
25. ПАТ САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 11
26. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ» 8
27. ПРАТ СУМИГАЗМАШ 4
28. ТОВ ТРЦ ЛАВИНА 10
29. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 8
30. ПРАТ УНІВЕРСАМ №20 8
31. ПРАТ ЮЖЕНЕРГОБУД 8
32. ПРАТ ЮЖЕНЕРГОБУД 8



16

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18189
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
02.10.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


