
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 17 травня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про затвердження Самооцінки принципів нагляду у відповідності до принципів 
IOPS

прийнято рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
накопичувальної системи професійної пенсійної програми»

прийнято рішення
із зауваженнями

3. Щодо реєстрації змін до Правил Центрального депозитарію цінних паперів прийнято рішення
4. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ЗНВПІФ «Абсолют платинум» (код ЄДРІСІ 23300125) ТОВ «КУА «Абсолют капітал» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38404576) та ЗНВПІФ «АВК» (код ЄДРІСІ 
2331224) ТОВ «КУА «Холдинг груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 
35141110)) 

прийнято рішення

5. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 38408401),…)

прийнято рішення

6. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(АТ «ЗНВКІФ «Кайзер» (ідентифікаційний код юридичної особи 40952820))

прийнято рішення

7. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

8. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серії В ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОПТОВИЙ РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА «ФУДЦЕНТР», що пропонуються для публічного 
розміщення

прийнято рішення

9. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акці-
онерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

прийнято рішення

10. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного ак-
ціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку «ЛЬВІВ»

прийнято рішення

11. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного ак-
ціонерного товариства «Вінничина-Авто»

прийнято рішення

12. Щодо зупинення обігу акцій Акціонерної компанії «Харківобленерго» прийнято рішення

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№95 (2848) 21.05.2018 р. 
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

8

22

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №95, 21 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

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 На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на 
підставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 10.05.2018 №1003960266 щодо 
внесення 15.01.2018 запису про судове рішення про 
банкрутство, Судове рішення про визнання юридичної 
особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 
29.12.2017, 908/2609/17, Господарський суд Запорізької 
області, та інформації, наданої ліквідатором Пат «дРо-
ГоБиЦЬКий Завод автомоБІлЬНиХ КРаНІв» Бу-
крєєвим І.І. листом від 02.05.2018 №101 (вх. від 
07.05.2018 №15967), зупинено обіг акцій ПАТ «ДРОГО-
БИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ», код за 
ЄДРПОУ: 00240158 – розпорядження № 118-КФ-З від 
17 травня 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: 

 «21» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 16.05.2018 
року за №1003983177 про внесення 07.02.2013 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Донецької області, 30.01.2013, 30.01.2013, 
905/416/13-г, та інформації, наданої службовою запискою 
№23/03/285 від 26.04.2018 року департаменту Комісії у 
Східному регіоні, зупинено обіг акцій ват «Краматорські 
сади», код за ЄДРПОУ: 00414397 – розпорядження 
№ 125-КФ-З від 17 травня 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: 

«21 » травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 16.05.2018 
року за №1003983221 про внесення 06.10.2011 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Донецької області, 17.07.2007, 17.07.2007, 27/120Б, 
та інформації, наданої службовою запискою №23/03/285 
від 26.04.2018 року департаменту Комісії у Східному ре-
гіоні, зупинено обіг акцій ват «Краматорський комбі-
нат панельного домобудівництва», код за ЄДРПОУ: 
01235403 – розпорядження № 124-КФ-З від 17 травня 
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: 

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 16.05.2018 
року за №1003983213 про внесення 26.03.2010 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Донецької області, 16.03.2010, 16.03.2010, 27/166Б, 
та інформації, наданої службовою запискою №23/03/285 
від 26.04.2018 року департаменту Комісії у Східному ре-
гіоні, зупинено обіг акцій ват «ЗІм», код за ЄДРПОУ: 
00292669 – розпорядження № 123-КФ-З від 17 травня 
2018 року.

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

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 16.05.2018 
року за №1003983229 про внесення 26.01.2011 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Донецької області, 20.01.2011, 20.01.2011, 45/73б, 
та інформації, наданої службовою запискою №23/03/285 
від 26.04.2018 року департаменту Комісії у Східному ре-
гіоні, зупинено обіг акцій Зат «Строительно-монтажный 
трест «металлургстрой», код за ЄДРПОУ: 01237307 – 
розпорядження № 122-КФ-З від 17 травня 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: 

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 16.05.2018 
року за №1003983190 про внесення 23.11.2012 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Донецької області, 20.11.2012, 20.11.2012, 
5006/3831Б/2012, та інформації, наданої службовою за-
пискою №23/03/285 від 26.04.2018 року департаменту 
Комісії у Східному регіоні, зупинено обіг акцій ват «ві-
рівське», код за ЄДРПОУ: 00724784 – розпорядження 
№ 121-КФ-З від 17 травня 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: 
«21» травня 2018 року

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 16.05.2018 
року за №1003983201 про внесення 23.10.2012 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Донецької області, 02.10.2012, 5006/38/26Б/2012, та 
інформації, наданої службовою запискою №23/03/285 
від 26.04.2018 року департаменту Комісії у Східному ре-
гіоні, зупинено обіг акцій атЗт «Костянтинівська ков-
басна фабрика», код за ЄДРПОУ: 04541632 – розпо-
рядження № 120-КФ-З від 17 травня 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: 

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, зі змінами, та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 
формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань від 16.05.2018 за №1003982871 про внесення 
25.11.2014 запису про внесення судового рішення щодо 
припинення юридичної особи, що не пов’язано з її бан-
крутством, 25.11.2014 11031130002035718, та інформа-
ції, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні 
службовою запискою від 25.04.2018 №23/03/276, зупи-
нено обіг акцій Зат «амП-ЗаПоРІЖЖя-НаФта-К», код 
за ЄДРПОУ: 25486759 – розпорядження № 131-КФ-З 
від 18 травня 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: 

« 22 » травня 2018 року
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*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, зі змінами, та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 
формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань від 16.05.2018 за №1003982851 про внесення 
29.01.2016 запису про внесення судового рішення щодо 
припинення юридичної особи, що не пов’язано з її бан-
крутством, 29.01.2016 11031130012001210, та інформа-
ції, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні 
службовою запискою від 25.04.2018 №23/03/276, зупи-
нено обіг акцій Зват «СиНтеЗ», код за ЄДРПОУ: 
19272913 – розпорядження № 130-КФ-З від 18 травня 
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: 

«22» травня 2018 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, зі змінами, та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 
формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань від 16.05.2018 за №1003982831 про внесення 
11.07.2014 запису про внесення судового рішення щодо 
припинення юридичної особи, що не пов’язано з її бан-
крутством, 11.07.2014 11031130008015797, та інформа-
ції, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні 
службовою запискою від 25.04.2018 №23/03/276, зупи-
нено обіг акцій ват «аГРоФІРма «НадІя ПРиаЗов’я», 
код за ЄДРПОУ: 34441513 – розпорядження № 129-КФ-З 
від 18 травня 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: 

«22» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, зі змінами, та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 
формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань від 16.05.2018 за №1003982808 про внесення 
27.12.2007 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 27.12.2007 11031130001021899, та інфор-
мації, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні 
службовою запискою від 25.04.2018 №23/03/276, зупи-
нено обіг акцій ват «ХолдІНГ СоФІ», код за ЄДРПОУ: 
22133948 – розпорядження № 128-КФ-З від 18 травня 
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: 

«22» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, зі змінами, та відповідно до відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 
формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань від 16.05.2018 за №1003982904 про внесення 
12.06.2014 запису про внесення судового рішення щодо 
припинення юридичної особи, що не пов’язано з її бан-
крутством, 12.06.2014 11031130001032471, та інформа-
ції, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні 
службовою запискою від 25.04.2018 №23/03/276, зупине-
но обіг акцій Зат «оРтоК», код за ЄДРПОУ: 01559471  – 
розпорядження № 127-КФ-З від 18 травня 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: 

«22» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
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затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, зі змінами, та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 
формі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань від 16.05.2018 за №1003982922 про внесення 
06.01.2006 запису про внесення судового рішення щодо 
припинення юридичної особи, що не пов’язано з її бан-
крутством, 06.01.2006 11031310000011286, та інформа-
ції, наданої департаментом Комісії у Східному регіоні 
службовою запискою від 25.04.2018 №23/03/276, зупи-
нено обіг акцій ат «ГеоС», код за ЄДРПОУ: 22163441 – 
розпорядження № 126-КФ-З від 18 травня 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: 

«22» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 16.05.2018 №1003982861 щодо внесен-
ня запису про початок процесу проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації; 07.04.2011 11030000002011910 
та інформації, наданої департаментом Комісії у Східному 
регіоні службовою запискою від 25.04.2018 №23/03/276, 
скасовано реєстрацію випуску акцій Зат «БУдІвелЬНо-
моНтаЖНа виРоБНиЧа ФІРма «СІНаРа-ПлЮС» 
(код за ЄДРПОУ: 22160537). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ЗАТ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ВИРОБ-
НИЧА ФІРМА «СІНАРА-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ: 
22160537) від 19.12.1997 №148/08/1/97, видане Запорізь-
ким територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 143-КФ-С-а від 18 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учасни-
ків фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвестицій-
ного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 №2605, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 
за №2128/24660 (зі змінами) та наданих документів ТО-
ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙ-

НИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», 01030, м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 19-21, ідентифікаційний код юридич-
ної особи: 34486135, на скасування реєстрації випуску ін-
вестиційних сертифікатів Пайового інтервального дивер-
сифікованого інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» у зв’язку з його ліквідацією, 
скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
Пайового інтервального диверсифікованого інвести-
ційного фонду «ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал ЗБалаН-
СоваНий» товаРиСтва З оБмеЖеНоЮ вІдПовІ-
далЬНІСтЮ «КомПаНІя З УПРавлІННя аКтивами 
«ІНвеСтиЦІйНий КаПІтал УКРаЇНа», на загальну суму 
50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, у кількості 50 000 
(п’ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 1000 (одна 
тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії 
інвестиційних сертифікатів Пайового інтервального ди-
версифікованого інвестиційного фонду «Інвестиційний 
Капітал Збалансований» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що зареє-
стрований 24.03.2008 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового 
інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЗБАЛАНСОВАНИЙ» Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управлін-
ня активами «Інвестиційний Капітал Україна» від 
24.03.2008 року № 1107, що видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0309-СІ від 16 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 2 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, зі змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Територіальне міжгалузеве 
об’єднання «Запоріжжя», код за ЄДРПОУ: 01294469, 
69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, 17 на скасуван-
ня реєстрації випуску акцій у зв`язку з перетворенням акці-
онерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Прат «територіальне міжгалузеве об’єднання «Запо-
ріжжя». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Те-
риторіальне міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя» від 
13.05.2010 року №35/08/1/10, видане 23.06.2011 року За-
порізьким територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 151-КФ-С-а від 18 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
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цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 15.05.2018 за № 1003976858 щодо внесення 
судового рішення щодо припинення юридичної особи, 
що не пов'язано з її банкрутством; 03.03.2007 
11031310000018138, та, розглянувши інформацію, нада-
ну службовою запискою Департаменту НКЦПФР у Схід-
ному регіоні №23/03/276 від 25.04.2018, зупинено обіг 
акцій ЗаКРитоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«еНеРГоІНЖиНІРиНГ», код за ЄДРПОУ: 31806248 – 
розпорядження № 136-КФ-З від 18 травня 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: 

«22» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі рішення 
Комісії від 17.05.2018 №336 та п. 2 глави 1 розділу ІІІ По-
рядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціо-
нерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, 
виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєд-
нання, затвердженого рішенням Комісії від 09 квітня 2013 
року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 21 травня 2013 року за №795/23327 (зі змінами), та від-
повідно до документів, наданих акціонерною компанією 
«Харківобленерго» (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 
149, код за ЄДРПОУ: 00131954), на зупинення обігу акцій в 
зв`язку з виділом акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій Акціонерної компанії «Харківобленерго» - розпоря-
дження № 125/1-КФ-З від 17 травня 2018 року .

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції: 

«21» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі ви-
тягу від 15.05.2018 за № 1003976833 щодо внесення судо-
вого рішення щодо припинення юридичної особи, що не 
пов'язано з її банкрутством; 27.07.2011 11031130001030075, 
та, розглянувши інформацію, надану службовою запискою 
Департаменту НКЦПФР у Східному регіоні №23/03/276 від 
25.04.2018, зупинено обіг акцій ЗаКРитоГо аКЦІоНеР-
НоГо товаРиСтва «еСКо-ЗаПоРІЖЖя», код за 

ЄДРПОУ 30456820 – розпорядження № 139-КФ-З від 
18 травня 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: 

«22» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 15.05.2018 за № 1003976811 щодо внесення 
судового рішення щодо припинення юридичної особи, 
що не пов'язано з її банкрутством; 06.01.2006 
11031130001011171, та, розглянувши інформацію, нада-
ну службовою запискою Департаменту НКЦПФР у Схід-
ному регіоні №23/03/276 від 25.04.2018, зупинено обіг 
акцій ЗаКРитоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«СеРвІС-РеЄСтР», код за ЄДРПОУ: 24514672 – розпо-
рядження № 138-КФ-З від 18 травня 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: 

«22» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 12 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі ви-
тягу від 15.05.2018 за № 1003976749 щодо внесення судо-
вого рішення щодо припинення юридичної особи, що не 
пов'язано з її банкрутством; 04.03.2013 11031130009005955, 
та, розглянувши інформацію, надану службовою запискою 
Департаменту НКЦПФР у Східному регіоні №23/03/276 від 
25.04.2018, зупинено обіг акцій ЗаКРитоГо аКЦІоНеР-
НоГо товаРиСтва «СП ХоРт», код за ЄДРПОУ: 
23795901 – розпорядження № 137-КФ-З від 18 травня 
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: 

«22» травня 2018 року.
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*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (із змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Укрекскавація» (адреса: 
вул. Айвазовського, буд. 26, м. Вінниця, 21022, код за 
ЄДРПОУ: 33088925) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій Прат «Укрек-
скавація» (код за ЄДРПОУ: 33088925). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Укрекскавація» від 
08.09.2010 року №84/02/1/10, видане 14.07.2011 року Ві-
нницьким територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 141-КФ-С-а від 16 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПАТ «Південелектромонтаж» (далі – ПАТ), адреса: 
вул. Смольна, буд. 32, м. Харків, 61001, код за ЄДРПОУ: 
01417357) на скасування реєстрації випуску акцій ПАТ «Пів-
денелектромонтаж» у зв’язку із ліквідацією, скасовано ре-
єстрацію випуску акцій Пат «Південелектромонтаж» 
(код за ЄДРПОУ: 01417357). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПАТ «Південелектромонтаж» від 16.09.1998 
року №817/20/1/98 (дата видачі – 09.07.2012), видане Схід-
ним територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 140-КФ-С-а від 16 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 15.05.2018 за № 1003976680 щодо вне-
сення запису про початок процесу проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації; 16.07.2015 11031710007009779, 

та, розглянувши інформацію, надану службовою запис-
кою Департаменту НКЦПФР у Східному регіоні №23/03/276 
від 25.04.2018, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «лІК» (код за ЄДРПОУ - 23165531). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «ЛІК» від 03.03.1999 року 
№71/08/1/99, видане Запорізьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 150-КФ-С-а від 
18 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 15.05.2018 за № 1003976727 щодо вне-
сення запису про початок процесу проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації; 23.07.2015 10951710023000047, 
та, розглянувши інформацію, надану службовою запис-
кою Департаменту НКЦПФР у Східному регіоні №23/03/276 
від 25.04.2018, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Зат «металоПоБУт» (код за ЄДРПОУ - 02970004). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «МЕТАЛОПО-
БУТ» від 11.05.1998 року №221/08/1/98, видане Запорізь-
ким територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 149-КФ-С-а від 18 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 
формі витягу від 15.05.2018 за № 1003976698 щодо вне-
сення запису про початок процесу проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи шляхом її ліквідації; 18.11.2011 11031710002022289, 
та, розглянувши інформацію, надану службовою запис-
кою Департаменту НКЦПФР у Східному регіоні №23/03/276 
від 25.04.2018, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Зат «БУдлеГ» (код за ЄДРПОУ - 23285330). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ « БУДЛЕГ « від 
02.02.2000 року №15/08/1/00, видане Запорізьким терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 148-КФ-С-а від 18 травня 2018 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на 
підставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, зі змі-
нами та доповненнями, та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, у формі 
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
від 18.05.2018 року за №1003991764 про внесення 
20.06.2017 року запису про визнання юридичної особи 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури за рішен-

ням Господарського суду Херсонської області, 
27.04.2017, 923/1506/15, та інформації, наданої листом 
від 24.04.2018 року №02-01/154 (вх. від 02.05.2018 року 
№14915) Арбітражного керуючого Дудкіна Р. А., зупине-
но обіг акцій Пат «Бериславське автотранспортне 
підприємство 16537», код за ЄДРПОУ: 03119121 – 
розпорядження № 140-КФ-З від 18 травня 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: 

«22 » травня 2018 року
18.05.2018 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.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПеРший 
еКСПедиЦІйНий ЗаГІН ПІдводНиХ та ГiдРотеХНiЧНиХ РоБІт»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Перший експедиційний загін підводних та гiдротехнiчних робіт»
2. Код за ЄДРПОУ: 14287666
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 428-85-62; 428-86-06
5. Електронна поштова адреса: 1EZPGR@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.1EZPGR.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст Повідомлення:

Згідно Наказу №4-ос вiд 15.05.2018р. звільнено за власним бажанням з 
посади головного бухгалтера ПрАТ «1-ЕЗПГР» Молчан Світлана Миколаїв-
на; перебувала на посаді з 21.03.2013р.; 0,00% в статутному капіталі емі-
тента.

Згідно Наказу №5-ос вiд 15.05.2018р. призначено з 16.05.2018р. на необ-
межений термін на посаду головного бухгалтера ПрАТ «1-ЕЗПГР» Гераси-
менко Олександр Миколайович; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: фі-
нансовий директор ТОВ «ЕФДІЕЙ»; 0,00% в статутному капіталі емітента.

Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. Непо-
гашених судимостей за корисливі або посадові злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Генеральний директор Козачук Олександр Микитович, 
16.05.2018р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«ПеРший еКСПедиЦІйНий ЗаГІН ПІдводНиХ та ГІдРотеХНІЧНиХ РоБІт»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

17.05.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 17.05.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 131 на
суму 55 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 55
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 10,83%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління

Петренко О.Ф.  
18.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIЛЬХОВАТКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 19463346
3. Місцезнаходження: 63213, Харкiвська обл., Нововодолазький р-н, с.

Стара Водолага, вул. Ребрика, буд. 70
4. Міжміський код, телефон та факс: (05740) 66-235 (05740) 66-235
5. Електронна поштова адреса: vilhovatka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agros.in.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Рiчними загальними зборами Товариства, якiвiдбулися 17.05.2018 р.
було прийнято рiшення надати попередню згоду на укладання будь-яких
значних правочинiв (договорiввiдчуження (придбання) рухомого та/або
нерухомого майна; договорiв на виконання (замовлення) робiт або пос-
луг; договорiв поруки), якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як до 17.05.2019 року.

Гранична сукупна вартiсть зазначених правочинiв не може перевищу-
вати 100000,00 тис. грн.

Вартiстьактивiвемiтента за даними останньої рiчноїфiнансовоїзвiтнос-
тi, складеної станом на 31.12.2017 року складає 38566,4 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностiвартостiправочинiв до вартостi-
активiвемiтента за даними останньої рiчноїфiнансовоїзвiтностi складає
259,2931%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 28249 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 28249 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 28249 шт.;
"проти" прийняття рiшення: 0.

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
Голова Правлiння Бутенко Владислав Анатолiйович

17.05.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

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

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13416334
3. Місцезнаходження емітента: 49600  м. Днiпро, вулиця Андрiя Фабра

(колишня вулиця Сєрова), буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056)778-54-15 (056)778-

54-16
5. Електронна поштова адреса емітента: sales@sozidatel.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.sozidatel.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства)

2. Текст повідомлення
Відповідно до даних Виписки про стан рахунку в цінних паперах ста-

ном на 11.05.2018 р. (вих. №212 від 11.05.2018 року), наданої 16.05.2018
р. депозитарною установою, що здійснює облік права власності на цiннi
папери АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" у депозитарній системі України, змiнив-
ся розмiр частки акціонера ТОВ "ІДЕАЛТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ
39411918, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул. Андрія Фабра (колишня - вул. Сєрова), будинок 4): в загальній кіль-
кості акцій частка у статутному капіталі змінилася з 97,0303 % до 97,1143
%, у тому числі частка в загальній кількості голосуючих акцій змінилася з
97,0303 % до 97,0661%.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння-Генеральний Директор 

Турчин Леонiд Аркадiйович

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 товаРи-
Ство "УКРаЇНСЬКий 
НаУКово-доСлiдНий 
iНСтитУт 
"УКРКолЬоРмет-
оБРоБКа"

2. Код за ЄДРПОУ: 31680472
3. Місцезнаходження: 84500, м. Бахмут, Донецька обл., 

вул. Героїв Працi, № 42
4. Міжміський код, телефон та факс: 0501426085 
5. Електронна поштова адреса: info@ucmo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації:

www.ucmo.com.ua

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

ii. текст повідомлення
З 17 травня 2018 року продовжено дiю трудового договору з директо-

ром товариства Яхненко Олександром Васильовичем на невизначений 
строк. Пiдстава - ст. 39-1 Кодексу законiв про працю України та рiшення 
Наглядової ради вiд 17.05.2018р. До продовження дiї трудового договору 
посадова особа протягом року (до 16.05.2018р. включно) обiймала посаду 
директора товариства. Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надана. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала по-
сади: головний iнженер проекту, директор товариства.

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:
Директор

Яхненко Олександр Васильович
17.05.2018
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «KGS & CO»  
(код ЄдРПоУ 32500503)

оголошує про проведення позачергових загальних зборів
Дата, час та місце проведення загальних зборів: позачергові загальні 

збори акціонерів відбудуться 27 червня 2018 року об 11:00 год. за місце-
знаходженням Товариства у приміщенні офісу ПрАТ «KGS & CO», Україна, 
63525, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу ма-
линівка, вулиця олімпійська, будинок 5.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:00 год. до 
10:45 год.; акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів − додатково довіреність, оформлену належ-
ним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих 
дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 22 червня 2018 
року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Звільнення Генерального директора Товариства.
6. Призначення (обрання) Генерального директора Товариства, затвер-

дження умов трудового контракту, що буде укладений з ним, встановлення 
розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання трудового контракту з Генеральним директором.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.kgs.com.ua

Порядок надання акціонерам матеріалів, з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до зборів, 
акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; ознайомлен-
ня з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідом-
лення про Збори до дати проведення Зборів з понеділка по п'ятницю, з 
09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місце-
знаходженням Товариства: приміщення офісу ПрАТ «KGS & CO», Україна, 
63525, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу Малинів-
ка, вулиця Олімпійська, будинок 5.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Зборів.

Акціонери мають право приймати участь у Зборах особисто або через 
своїх уповноважених представників, які мають відповідну довіреність. На-
явність довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає 
право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Гене-
ральний директор Родіонов Ігор Володимирович; в день проведення 
Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення 
Зборів. 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По першому питанню порядку денного:
Для пiдрахунку голосiв з кожного питання порядку денного Загальних 

зборiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення Загальних 
зборiв, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – 
головного бухгалтера Товариства Бондур Яни Іванівни, обрати Бондур Яну 
Іванівну Головою лiчильної комiсiї.

По другому питанню порядку денного: 
Головою Загальних зборів призначити представника акціонера – Голову 

правління ПрАТ «ОЛІМП» Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загаль-
них зборів призначити представника акціонера – повіреного КзОВ «ТАЙ-
ВЕСТ ЛІМІТЕД» Насонова Євгена Володимировича.

По третьому питанню порядку денного:
1. Порядок засвідчення бюлетенів: під час реєстрації акціонерів та їх 

представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність ви-
готовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконав-
чим органом формою і текстом бюлетенів.

2. Спосіб засвідчення бюлетенів: у разі встановлення відповідності ви-
готовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконав-
чим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії за-
свідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають 
затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова 
реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» 
та ставить підпис. В протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про 
не дійсні бюлетені.

По четвертому питанню порядку денного:
Встановити наступний регламент Зборів: доповідь – до 10 хвилин; спів-

доповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому 
вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника 
акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауважен-
ня надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням наймену-
вання (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань 
порядку денного – бюлетенями.

По п’ятому питанню порядку денного:
Звільнити Родiонова Iгоря Володимировича з посади Генерального ди-

ректора Товариства згідно до поданої заяви за власним бажанням на під-
ставі ст. 38 КЗПП України.

По шостому питанню порядку денного:
1. Обрати (призначити) Дричака Анатолія Миколайовича на посаду Ге-

нерального директора Товариства. Надати Дричаку А.М. повноваження 
Генерального директора відповідно до умов статуту Товариства. Дрича-
ку А.М. приступити до виконання своїх обов’язків з моменту прийняття да-
ного рішення. Доручити Генеральному директору Товариства, з правом 
передоручення третім особам, організувати здійснення державної реєстра-
ції змін до відомостей про керівника Товариства у встановленому законом 
порядку, а також подати відомості про дані зміни до державного реєстрато-
ра або нотаріуса.

2. Затвердити умови трудового контракту, що буде укладений з Гене-
ральним директором Товариства Дричаком А.М., відповідно до наданого 
Зборам проекту контракту.

3. Встановити розмір винагороди Генерального директора Товариства 
Дричака А.М. відповідно до штатного розкладу.

4. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Усачова М.О. на 
підписання від імені Товариства трудового контракту з Генеральним дирек-
тором Дричаком А.М.

Довідки за телефоном: (050) 478-56-49
Генеральний директор Прат «KGS & CO»  Родіонов І.в.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «KGS & CO»

ПовІдомлеННя про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «шКІР-
СиРовиННий Завод»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

05502098

3. Місцезнаходження емітента 65025, м.Одеса, 21-й км. Старокиїв-
ської дороги, буд. 38

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

048 750 47 27

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

leathers@te.net.ua

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

http://www.kojzavod.com.ua 

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу IІI

Зміна типу акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
05.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів Пат «шкірсировин-

ний завод », з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до 
вимог чинного законодавства було прийнято рiшення про змiну типу това-
риства.

Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР здiйснено 17.05.2018 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ 
 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни- ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД».

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

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

Директор __________ 
М.П. 

(підпис)

Вдовіченко Л.А.
(ініціали та прізвище керівника) 

18.05.2018
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ПовІдомлеННя  
ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРмаЦІЇ  

ПРо емІтеНта 
Повне найменування: 

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«КиЇвСЬКе автотРаНСПоРтНе 

ПiдПРиЄмСтво 13054»
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 05475067
Адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вул. Малинська, б.20
Телефон емітента (044) 424-00-56 (044) 424-00-56
Електронна поштова адреса 
емітента

tina-2013@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 05475067.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: зміна типу акціонерного товариства.
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «КИЇВСЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054» (далi по тексту – Това-
риство) 16.05.2018 р. були прийняті рішення про зміну складу 
посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Правлiння Пiший 
Юрiй Олексiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено в зв’язку зі спливом терміну на 
який призначалась особа. Особі належать акції Товариства у розмірі 
94,0855% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Правлiння 
Циндровський Анатолій Олександрович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв’язку зі 
спливом терміну на який призначалась особа. Особі не належать 
акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Правлiння 
Присяжнюк Олена Борисiвна (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження припинено в зв’язку зі спливом 
терміну на який призначалась особа. Особі не належать акції 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Правлiння 
Пантєлєєв Євген Олександрович (особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Повноваження припинено в зв’язку зі спливом 
терміну на який призначалась особа. Особі не належать акції 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
Обрано на посаду особу – Голова Правлiння Пiший Юрiй Олексiйович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу 
обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу 
Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Голова правління ПрАТ «КАТП-13054». Особі належать акції 
Товариства у розмірі 94,0855% статутного капіталу. Посадову особу 
обрано строком на 5 років.
Обрано на посаду особу – Член Правлiння Циндровський Анатолій 
Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень 
попереднього складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Член правління ПрАТ «КАТП-13054». Особі не 
належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 
5 років.
Обрано на посаду особу – Член Правлiння Присяжнюк Олена 
Борисiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього 
складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Член правління ПрАТ «КАТП-13054». Особі не належать 
акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 5 років.
Обрано на посаду особу – Член Правлiння Пантєлєєв Євген 
Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень 
попереднього складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Член правління ПрАТ «КАТП-13054». Особі не 
належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 
5 років.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства Голова Правління Піший Юрій Олексійович.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «одеСЬКа 
БУдІвелЬНа ФІРма «БУдПРеСмаш» (код ЄдРПоУ 
00689071) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів ак-
ціонерів, які призначені на 20 червня 2018 р. о 12.00 за місцезнаходженням 

товариства: м. одеса вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника)
Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 

ринкова вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності, а саме відчуження шляхом продажу 
будівлі гаражу ремонтної бази по вул. Брестській, 55 у м. Одеса, та про призна-
чення уповноваженої на підписання особи. Електронна адреса власного веб-
сайту spm.prat.in.ua, на якому розміщено: повідомлення про проведення за-
гальних зборів. Загальна кількість акцій на дату складання переліку акціонерів, 
яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних збо-
рів, станом на 08.05.2018 року становить 2296, а кількість голосуючих акцій 
становить 1911. Для участі у загальних зборах акціонер має надати паспорт 
(для представників акціонерів – також довіреність, оформлена відповідно до 
законодавства).

Проекти рішень з питань включених до порядку денного, які 
підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрати членом лічильної комісії: А.П. Вороніна, М.І. Шевчука, 
О.Б.Купрієнко.

2. Обрати головою загальних зборів В.І. Гринько, секретарем А.В. Швайн-
берт. Регламент зборів: доповідач 5 хвилин, виступаючий 2 хвилини.

3. Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість якого ста-
новить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності, а саме відчуження шляхом продажу гаражу ремонтної бази по 
вул. Брестській, 55 у м. Одеса за 1200282 гривень, у тому числі ПДВ 200047 
гривень наступним чином: оформлення продажу частками: ½ зазначеної будів-
лі гаражу ремонтної бази за 600141 гривень, у тому числі ПДВ 100023 гривень 
50 коп. та ½ зазначеної будівлі гаражу ремонтної бази за 600141 гривень, у тому 
числі ПДВ 100023 гривень 50 коп. Надати повноваження на підписання зазна-
чених договорів купівлі-продажу гаражу ремонтної бази по вул. Брестській, 55 у 
м. Одеса за зазначеною вище ціною Директору Приватного акціонерного това-
риства «Одеська будівельна фірма «Будпресмаш» Іванченко Віктору Микола-
йовичу.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, 
запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товари-
ства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох 
робочих днів після їх отримання товариством. Не пізніше 24 години останнього 
робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариством буде 
розміщено на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та 
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 
червня 2018р. з 11.00 до 11.45 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація 
учасників зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 14 червня 
2018 р., за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також до-
віреність, оформлена відповідно до законодавства). Акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Оде-
са вул. Брестська, б.16 (кабінет керівника) в понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 
до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– директор Іванченко Віктор Миколайович Письмові пропозиції щодо порядку 
денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

тел. (048) 721-28-62  Наглядова рада

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

(044) 4983815

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«БоРтНиЦЬКий доСлiдНо-меХаНiЧНий 

Завод», 
ідентифікаційний код 21618158, повідомляє про виправлення технічної 
помилки, допущеної в опублікованій річній інформації за 2017 рік в бюле-
тені «Відомості НКЦПФР» від 18.04.2018 № 74, а саме: вірна дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: 16.04.2018, а не 16.08.2018.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №95, 21 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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шаНовНий аКЦІоНеР!
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «мотоР СІЧ», ідентифікацій-

ний код – 14307794 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Украї-
на, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, повідомляє про 
проведення 21 червня 2018 року позачергових (річних) загальних збо-
рів (надалі – загальні збори).

Початок роботи загальних зборів – 14:00. 
Загальні збори будуть проведені за адресою: Україна, м. Запоріжжя, 

проспект моторобудівників, 15, зал для нарад.
Реєстрація учасників загальних зборів - 21 червня 2018 року з 10:00 до 

12:00 за місцем проведення загальних зборів. 
дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь в 

загальних зборах, – 15 червня 2018 року.
ПеРелІК ПитаНЬ, вКлЮЧеНиХ до ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо 

ЗаГалЬНиХ ЗБоРІв, та ПРоеКти РІшеНЬ щодо КоЖНоГо З 
ПитаНЬ ПРоеКтУ ПоРядКУ деННоГо

Проект питань порядку денного Проекти рішень з питань порядку 
денного

1 Обрання членів лічильної комісії 
загальних зборів.

1 1. Обрати лічильну комісію 
загальних зборів у кількості 
35 осіб.

2 Про економічний стан АТ 
«МОТОР СІЧ» у 2017 році, 
основні напрямки виробничої і 
фінансово-економічної діяльності 
Товариства на 2018 рік.

2 1. Затвердити основні 
напрямки діяльності Товари-
ства на 2018 рік.

3 Звіт наглядової ради. Прийняття 
рішення за результатами 
розгляду звіту наглядової ради.

3 1. Роботу наглядової ради 
визнати задовільною. 
2. Затвердити звіт наглядової 
ради.

4 Звіт ради директорів. Прийняття 
рішення за результатами 
розгляду звіту ради директорів.

4 1.Роботу ради директорів 
визнати задовільною. 
2. Затвердити звіт ради 
директорів

5 Звіт ревізійної комісії. Прийняття 
рішення за результатами 
розгляду звіту та висновків 
ревізійної комісії.

5 1. Роботу ревізійної комісії 
визнати задовільною.
2. Затвердити звіт ревізійної 
комісії.

6 Розгляд висновків зовнішнього 
аудитора. Затвердження річного 
звіту Товариства.

6 1. Взяти до відома висновки 
зовнішнього аудитора.
2. Затвердити річний звіт 
Товариства.

7 Розподіл прибутку за підсумками 
роботи Товариства за 2017 рік. 
Затвердження розміру дивіден-
дів.

7 1. Затвердити розподіл 
прибутку за підсумками роботи 
Товариства за 2017 рік. 
2. Затвердити розмір дивіден-
дів на одну просту іменну акцію 
за 2017 рік, запропонований 
наглядовою радою.

8 Затвердження нової редакції 
Положення про загальні збори.

8 1. Затвердити нову редакцію 
Положення про загальні збори.

9 Затвердження нової редакції 
Положення про наглядову раду.

9 1. Затвердити нову редакцію 
Положення про наглядову 
раду.

10 Затвердження нової редакції 
Положення про раду директорів.

10 1. Затвердити нову редакцію 
Положення про раду директо-
рів.

11 Затвердження Положення про 
винагороду членів наглядової 
ради.

11 1. Затвердити Положення про 
винагороду членів наглядової 
ради.

12 Обрання членів наглядової ради. 12 1. Відповідно до п.5 ч.3 ст.35 
Закону України «Про акціонерні 
товариства» проект рішення 
щодо кандидатур акціонерам 
не надсилається.

адреса власного веб-сайту АТ «МОТОР СІЧ», на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом 
України «Про акціонерні товариства»: http://www.motorsich.com 

Загальна кількість акцій станом на 8 травня 2018 року (дата скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення за-
гальних зборів) – 2 077 990 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 8 травня 2018 року 
(дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення загальних зборів) – 2 065 595 простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) реєстраційний комісії для участі у загальних зборах:

- акціонер-фізична особа – документ, що ідентифікує його особу;

- представник акціонера–фізичної особи – документ, що ідентифікує 
його особу, та довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно 
із законодавством України; 

- представник акціонера–юридичної особи – документ, що ідентифікує 
його особу, довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із 
законодавством України, та копії документів, що підтверджують повнова-
ження особи, яка видала довіреність. 

- керівник юридичної особи-акціонера – документ, що ідентифікує його 
особу, документ про призначення на посаду та копію статуту. 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки 

до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-

рів акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами за адресою: 
Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, кімната № 2, 
перший поверх адмінбудівлі, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 
11:00 та з 12:00 до 17:00.

В день проведення загальних зборів акціонери мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, у місці проведення загальних зборів. 

Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – голова наглядової ради Малиш А.М. Відпові-
дальний виконавець – начальник ВЦП - корпоративний секретар Хвос-
так В.В. Телефон для довідок: +38 (061) 720-49-85.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загаль-
них зборів надаються акціонеру для ознайомлення за умови письмового 
повідомлення ним ради директорів не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів 
до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперо-
вому вигляді. 

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після 
отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, 
протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до 

вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»
Акціонери мають право ставити письмові запитання щодо питань, вклю-

чених до проекту та порядку денного загальних зборів до дати їх прове-
дення. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на 
них. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання од-
накового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів То-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах  
за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має 
право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціо-
нер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідо-
мивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товари-
ства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти яко-
го) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій роз-
суд.

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

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

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

Звертаємо вашу увагу!
Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систе-

му України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тіль-
ки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуго-
вування рахунку в цінних паперах. 

З метою збереження прав на цінні папери, АТ «МОТОР СІЧ» звертаєть-
ся до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у 
цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/пра-
вонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних 
паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з 
виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Контакти для отримання додаткової інформації:

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «мотоР СІЧ»
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Відділ цінних паперів: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21 (каб. 
207, 210), тел. (061) 720-42-16, (061) 720-49-85.

Уповноважена емітентом депозитарна установа - ТОВ «ФІРМА «МОТОР-
ДІЛЕР»: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21 (каб. 212, 201), 
тел. (061) 720-48-63, (061) 720-44-42. 

телефони для довідок: (061) 720-49-88, 720-42-16.
оСНовНІ ПоКаЗНиКи

фінансово-господарської діяльності ат «мотор Січ» за 2017 рік  
(тис. грн.)  

(Інформація надана на підставі даних консолідованої фінансової 
звітності)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 29 243 457 25 251 032
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 7 060 371 6 471 174
Довгострокові фінансові інвестиції 37 479 36 723
Запаси 14 365 601 13 308 727

Сумарна дебіторська заборгованість 4 387 831 2 074 481
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 756 289 2 352 855
Нерозподілений прибуток 18 440 600 15 405 679
Власний капітал 19 381 433 16 315 142
Статутний капітал 280 529 280 529
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3 742 269 3 176 812
Поточні зобов’язання і забезпечення 6 119 755 5 759 078
Чистий прибуток (збиток) 3 104 174 2 044 097
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 077 710 2 077 736
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

40 866 6 303

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

95 242 10 789

Середня кількість працівників (осіб) 25 445 26 537
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова ради директорів  С.А. Войтенко 

ПовІдомлеННя  
ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРмаЦІЇ  

ПРо емІтеНта 
Повне найменування: 

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«видавНиЦтво «НаддНiПРяНСЬКа ПРавда» 

КоРПоРативНе ПiдПРиЄмСтво Пат «даК 
«УКРвидавПолiГРаФiя»

Організаційно-правова 
форма

Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 05905734
Адреса місцезнаходження 73000, Херсонська обл., місто Херсон, 

Миколаївське шосе, 5 КМ
Телефон емітента 0552334406
Електронна поштова адреса 
емітента

naddnipr_pravda@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://indp.emitents.net.ua/ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
16.05.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «НАДДНIПРЯНСЬКА 
ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ «ДАК 
«УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (надалі – Товариство) були прийняті рішення 
про зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради 
Мельник Дмитро Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного 
акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
10.10.2013 р. 
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради 
Денисюк Наталiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного 
акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
10.10.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради 
Старчевiч Тетяна Леонiдiвна (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного 
акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
23.04.2012 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради 
Маковiй Вiталiй Григорович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного 
акціонера. 

Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
23.04.2012 р. 
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Саєнко Оксана 
Миколаївна (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: перший заступник голови 
правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». Особі не належать акції 
Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мельник Дмитро 
Сергійович (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник голови 
правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». Особі не належать акції 
Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. На засіданні 
Наглядової ради, що відбулось 16.05.2018 р. особу обрано Головою 
Наглядової ради Товариства.
Переобрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мінакова Лєля 
Валеріївна (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник голови 
правління «Укрвидавполіграфія». Особі не належать акції Товариства. 
Посадову особу обрано строком на 3 роки. 
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Старчевіч Тетяна 
Леонідівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор ДП «Об’єднання 
по торгівлі та постачанню». Особі не належать акції Товариства. 
Посадову особу обрано строком на 3 роки.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Карасьова Вікторія 
Валентинівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку із припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2012-2017 – Генеральний 
директор ДСВ «Освіта», з 2017 по теперішній час заступник директора 
ТОВ «Фірма «Антологія». Особі не належать акції Товариства. Посадову 
особу обрано строком на 3 роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства Голова правління Шпак Дмитро Володимирович.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента:
Приватне акціонерне товариство «Національна Гомеопатична 

Спілка» 24372746, 04053, м. Київ, вул. тургенєвська, 76-78, 
(044) 4862251

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.05.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 

http://www.nhu-apteka.com/news5.htm

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«НаЦІоНалЬНа ГомеоПатиЧНа СПІлКа»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «AICE Україна» (код за ЄДРПОУ 

21691356). Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б. 
Телефон (факс) – (044) 230-02-40. Електронна поштова адреса – 
snezhana@autoplan.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – www.
autoplan.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Згідно з рішенням єдиного акціонера вiд 18.05.18р., в зв’язку з прийнят-

тям рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товари-
ство з обмеженою відповідальністю:

- припинено повноваження посадових осіб, які перебували на посаді 
1 рік: голови правління Гутварьової Наталiї Вiкторiвни, членів правління 
Дерiя Святослава Петровича, Бранець Снiжани Василiвни. На посади го-
лови та членів правління нікого не призначено;

- обрано голову комісії з припинення Гутварьову Наталiю Вiкторiвну, інші 
посади, які обіймала протягом останніх п’яти років - голова правління 
ПрАТ «АІСЕ Україна», членів комісії з припинення: Дерiя Святослава Пе-
тровича, інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років - член прав-
ління ПрАТ «АІСЕ Україна»; Бранець Сніжану Василівну, інші посади, які 
обіймала протягом останніх п’яти років - член правління ПрАТ «АІСЕ Украї-
на». Посадові особи обрані до моменту закінчення процесу перетворення 
товариства.

Посадові особи пакетами акцій не володіють, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття 
паспортних даних. 

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

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

Голова правління Гутварьова Н. В.  18.05.18р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «AiCE УКРаЇНа»

ПРиватНе  
аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«СП УКРеНеРГоЧоРмет» 

(код за ЄдРПоУ 00192471) повідомляє, що в публікації відомостей 
про прийняття рішення про виплату дивідендів, опублікованій в Бюлетені 
«Відомостей НКЦПФР» № 90 від 14 травня 2018 року допущена технічна 
помилка, текст повідомлення доповнити: «07.05.2018 року Наглядовою 
радою прийнято рішення про встановлення дати складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх 
виплати (протокол Наглядової ради № 58 від 07.05.2018 р.)». 

Голова Правління Дубовик Е.В.  16.05.2018р.
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ПовІдомлеННя
про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «еНЗим» 
Приватне акціонерне товариство «ЕНЗИМ», код ЄДРПОУ 

32278747, місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Червоноткаць-
ка, 27 А, кімната 104 (далі по тексту – Товариство) повідомляє, що 
Наглядова рада, керуючись інтересами Товариства, частиною 5 стат-
ті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 10.8.5 
Статуту, прийняла рішення (протокол № 17 від 15.05.2018р.) про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів, встановивши, 
що повідомлення про їх скликання здійснюватиметься не пізніше ніж 
за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 7 червня 2018 
року о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Інститут-
ська, 4, Готель «Україна», 3-й поверх, кімната переговорів. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде 
відбуватись у день проведення зборів за місцем їх проведення. Час 
початку реєстрації об 12 год. 20 хв., закінчення реєстрації – об 12 год. 
50 хв..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах – станом на 24 годину 01 червня 
2018року.
Порядок денний позачергових загальних зборів, затверджений 

Наглядовою радою:
1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів ак-

ціонерів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосуван-
ня.

4. Про схвалення договорів про внесення змін в договори поруки, 
застави та в іпотечні договори, укладені між Товариством та 
АТ «СБЕРБАНК» 27 квітня 2018 року (додатки №№ 1-5). 

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного:

По питанню № 1: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Жгун 
Зінаїда Романівна – голова лічильної комісії, Іванська Аліна Олексан-
дрівна – член комісії.

По питанню № 2:Обрати секретарем зборів Петросюк Ніну Іва-
нівну.

По питанню № 3: 1.Затвердити такий регламент проведення 
зборів: 

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 
15  хвилин,

- час для виступів учасників зборів в обговореннях з питань по-
рядку денного – до 5 хвилин, 

- час для відповіді на запитання, довідки – до 3 хвилин,
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів нада-

ються Голові та секретарю зборів у письмовій формі із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, 
та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціо-
нерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голо-
сування, форма і текст яких затверджені відповідно до чинного за-
конодавства Наглядовою радою Товариства, та які видані учасникам 
Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

2.Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства поря-
док та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюле-
тені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною 
комісією Загальних зборів акціонерів. Бюлетень засвідчується під-
писом Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня, про це 
на ньому робиться відповідний запис з обов’язковим зазначенням 
підстав визнання його недійсним. Запис про недійсність бюлетеня 
засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.

По питанню № 4: Cхвалити та погодити договори про внесення 
змін в договори поруки, застави та в іпотечні договори, укладені 
між Товариством та АТ «СБЕРБАНК» 27 квітня 2018 року (додатки 
№№ 1-5).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
www.prat.enzim.biz. 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів, ак-
ціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням 
Товариства за адресою: 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька,  27 А, 

кімната 104 у робочі дні з 9.00 до 12.00. Документи надаються акціо-
неру для ознайомлення на підставі його попереднього письмового за-
питу, отриманого товариством не пізніше ніж за два робочі дні до дати 
ознайомлення, а також учаснику зборів в місці їх проведення без по-
переднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів із документами Іванська А.О., телефон для до-
відок: 068-340-15-82.

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів 
необхідно додатково мати оформлені згідно вимог чинного законо-
давства України довіреності на право участі в позачергових загаль-
них зборах акціонерів, а для директора акціонера юридичної особи – 
витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань та відповідні документи, підтверджуючі право діяти від 
імені акціонера-юридичної особи без довіреності. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, 
довіреність якому видана пізніше. Представник акціонера за довіре-
ністю зобов’язаний своєчасно зареєструватись для участі в зборах та 
голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій 
довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування 
представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціо-
нерів на свій розсуд.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 
статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими 
вони можуть користуватися після отримання повідомлення про 
проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися:

«Стаття 36. документи, які надаються акціонерам, та докумен-
ти, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки 
до загальних зборів 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство 
повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступ-
ному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 
проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказу-
ються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, 
офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами. 

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосу-
вання з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне то-
вариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до поряд-
ку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору 
(крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для 
всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 
100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам 
документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній 
формі або в інший спосіб, передбачений статутом. 

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до 
документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість 
ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами 
в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому 
разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення за-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встанов-
леному ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на 
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.»

Відповідно до отриманого від Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» переліку акціонерів, яким над-
силатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерного товариства, станом на 15 травня 2018 
року загальна кількість акцій Товариства становить 22390000 штук, а 
загальна кількість голосуючих акцій – 22177676 штук.

Наглядова рада ПрАТ «ЕНЗИМ»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«еНЗим»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПРиватНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво 
«довБишавтотРаНС»

2. Код за ЄДРПОУ 13561208
3. Місцезнаходження 12724 Житомирська обл., Баранiвський 

район, смт. Довбиш Бикiвське Шосе, 
буд.3

4. Міжміський код, телефон та 
факс 

телефон, факс відсутній

5. Електронна поштова 
адреса 

dovbavtotr@emzvit.com.ua

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

www.dovbautotrans.com.ua 

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

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.05.2018 р. припинені по-

вноваження голови та члена Наглядової ради Товариства Полiковської 
Валентини Аполiнарiвни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 57.10400%. На посаді голови і члена Наглядової ради пе-
ребувала з 18.05.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Замість звільненої особи на посаду голови і члена Нагля-
дової ради нікого не призначено, так як члени Наглядової ради обирають-
ся загальними зборами акціонерів.

В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.05.2018 р. припинені пов-
новаження члена Наглядової ради Товариства Кривенчук Наталії Андріїв-
ни, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На посаді чле-
на Наглядової ради перебувала з 18.05.2015 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду 
члена Наглядової ради нікого не призначено, так як члени Наглядової 
ради обираються загальними зборами акціонерів.

В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.05.2018 р. припинені пов-
новаження члена Наглядової ради Товариства Купчинського Віталія Ана-
толійовича, який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 18.05.2015 р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої особи 
на посаду члена Наглядової ради нікого не призначено, так як члени На-
глядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 2.Голова правління Полiковський Володимир Володи-
мирович 18.05.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «AiCE 
УКРаЇНа» (код за ЄДРПОУ 21691356). Місцезнаходження – 01001, 
м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б. Телефон (факс) – (044) 230-02-40. Елек-
тронна поштова адреса – snezhana@autoplan.com.ua. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет – www.autoplan.com.ua. Вид особливої інформації – відо-
мості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або 
суду

2. текст повідомлення
Рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «АІСЕ 

Україна» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АІСЕ Україна» прийнято загальними зборами (рішення єдиного 
акціонера від 18.05.2018р.) з метою зменшення адмiнiстративних витрат, 
пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як 
приватне акцiонерне товариство, покращення оперативностi управлiння, 
оптимiзацiї господарських витрат та значного спрощення процедури прий-
няття Товариством управлiнських рiшень.

Результати голосування: одноосібне рiшення акцiонера – 100% «за» 
(вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства»).

Всi активи та зобов'язання Приватного акціонерного товариства «АІСЕ 
Україна» переходять до створюваного Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «АІСЕ Україна» як єдиного правонаступника. Розмiр статутного 
капiталу товариства-правонаступника становитиме 5 052 200,00 грн., що 
дорiвнює розмiру статутного капiталу ПрАТ «АІСЕ Україна».

Порядок та умови обмiну акцiй ПрАТ «АІСЕ Україна» на частки в статут-
ному капiталi створюваного в процесi перетворення ТОВ «АІСЕ Україна»: 

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподі-
ляються серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВ «АІСЕ 
Україна», яке є правонаступником ПрАТ «АІСЕ Україна», відбувається зі 
збереженням співвідношення кількості акцій, яке було між акціонерами у 
статутному капіталі ПрАТ «АІСЕ Україна», що перетворюється. Одна акція 
ПрАТ «АІСЕ Україна» номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень нуль 
копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 100,00 грн. (сто гривень 
нуль копійок) ТОВ «АІСЕ Україна». Розмір частки учасника у статутному 
капіталі ТОВ «АІСЕ Україна» дорівнює розміру загальної номінальної вар-
тості акцій, належних йому у статутному капіталі ПрАТ «АІСЕ Україна» до 
перетворення;

- кожен акціонер ПрАТ «АІСЕ Україна», що перетворюється, має право 
отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВ «АІСЕ 
Україна», що створюється шляхом перетворення.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства протягом 
двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо при-
пинення ПрАТ «АІСЕ Україна».

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

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

Голова правління Гутварьова Н. В.  18.05.18р.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «аГРо-

ФоС» код за ЄДРПОУ 24914236, місцезнаходження: 01133, м. Київ, 
провулок Лабораторний,3, повідомляє про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФОС» (надалі Товариство), що 
відбудуться 25.06.2018 р. о 10.00 за адресою: 01133, м. Київ, провулок 
лабораторний, 3 в приміщені конференц-залу. Реєстрація учасників 
зборів буде проводитись в день зборів з 9.00 до 9.50 за місцем проведен-
ня зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, 
який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, 
оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
19.06.2018 р. Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на 
голосування): 1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комі-
сії та затвердження регламенту Зборів. 2. Прийняття рішення про поперед-
нє надання згоди на вчинення значних правочинів. З документами (про-
ектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів 
акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 07.06.2018р. з 14.00 до 
17.00 годин за адресою 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 3, в при-
міщені конференц-залу. Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами – Гавриленко В.М. Адреса 
власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 24914236.
smida.gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95

Голова правління ПрАТ«АГРОФОС»

Повідомлення про проведення загальних зборів.
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

 «айПеК» (код за ЄДРПОУ 30057276, місцезнаходження: 17500, Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 14), повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЙПЕК» (на-
далі Товариство), що відбудуться 25.06.2018 р. о 13.00 годині за адресою: 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. вокзальна, буд. 3, кв. 3. Реєстрація 
учасників зборів буде проводитись в день зборів з 12.00 до 12.50 за міс-
цем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі 
документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також дові-
реність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
19.06.2018р. Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на 
голосування): 1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комі-
сії та затвердження регламенту Зборів. 2. Прийняття рішення про поперед-
нє надання згоди на вчинення значних правочинів. З документами (про-
ектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів 
акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 07.06.2018р. з 14.00 до 
17.00 годин за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пиря-
тинська, буд. 14. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Чернікова О.С. Адреса власно-
го веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 30057276.
smida.gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95

Голова правління ПрАТ «АЙПЕК»
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У порядку, визначеному положеннямичастини 5 статті 47 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства», Приватне акціонерне товариство 
«миколаївмолпром», код ЄДРПОУ: 05409745, місцезнаходження: 
54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16 (далі – 
Товариство),повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів (далі – Збори), що відбудуться 06 червня 2018 року 
об 11.00 год. за адресою: 54001, миколаївська обл., м. миколаїв, 
вул. Громадянська, 16, офіс 3. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків проводитиметься 06 червня 2018 року за місцем проведення Зборів. 
Початок реєстрації: о 10.15 год., закінчення реєстрації: о 10.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 31 травня 2018 року.
Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку-

денного:
1.Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної 

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

2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою Зборів Атабекяна Альберта Едуар-

довича; секретарем Зборів Клімова Михайла Володимировича.
3. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-

молпром» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з об-
меженою відповідальністю«Миколаївмолпром».

Проект рішення: 
Припинити Приватне акціонерне товариство «Миколаївмолпром», код 

за ЄДРПОУ 05409745, місцезнаходження: 54001, Миколаївська обл., 
м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, статутний капітал 1501700,00 гри-
вень, шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Миколаївмолпром», код за ЄДРПОУ 05409745, місцезнаходження: 
54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, статутний 
капітал 1501700,00 гривень. З моменту державної реєстрації у встанов-
леному порядку Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаїв-
молпром», яке створене внаслідок перетворення Приватного акціонерно-
го товариства «Миколаївмолпром», є правонаступником щодо усього 
майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «Микола-
ївмолпром» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи 
зобов'язання, які оспорюються сторонами .

4. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного ак-
ціонерного товариства «Миколаївмолпром» в зв’язку з його припиненням 
шляхом перетворення

Проект рішення: Встановитинаступний порядок і строк заявлення кре-
диторами своїхвимог до Приватногоакціонерноготовариства «Миколаїв-
молпром»: 

Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення 
про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товари-
ство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про 
це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рі-
шення та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперівабо через особу, яка 
провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників фондового ринку.

Визначити, що строк заявлення кредиторами своїхвимогвідповідно до 
положеньст. 105 Цивільного кодексу Українистановить 2 (два) календар-
нихмісяці з дня оприлюдненняповідомлення про прийнятерішеннящодо-
припинення Приватного акціонерноготовариства «Миколаївмолпром» 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Ми-
колаївмолпром».

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонернітовариства» 
кредитор, вимогиякого до акціонерноготовариства не забезпечені дого-
ворами заставичи поруки, протягом 20 (двадцяти) днівпіслянадіслання-
йомуповідомлення про припиненнятоваристваможезвернутися з письмо-
воювимогою про здійснення на вибіртоваристваоднієї з таких дій: 

- забезпеченнявиконаннязобов'язань шляхом укладеннядоговорівзас-
тавичи поруки; 

- достроковогоприпиненняабовиконаннязобов'язань перед кредито-
ром та відшкодуваннязбитків, якщоінше не передбаченоправочиномміж-
товариством та кредитором. 

Письмовавимога кредитора має бути направлена до Товариствареко-
мендованим листом з описомвкладенняабонадана до Товариствабезпо-
середньо з обов’язковоюреєстрацієювідповідноїкореспонденції.

У разіякщо кредитор не звернувся у строк, передбаченийцієючасти-
ною, до товариства з письмовоювимогою, вважається, щовін не вимагає-

відтовариствавчиненнядодатковихдійщодозобов'язань перед ним.
5. Затвердження плану, порядку та умов припинення Приватного 

акціо нерного товариства«Миколаївмолпром» шляхом перетворення в 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївмолпром».

Проект рішення: Затвердити план, порядок та умови здійснення пере-
творення ПрАТ «Миколаївмолпром» в ТОВ «Миколаївмолпром» (дода-
ється)

6. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціо-
нерного товариства«Миколаївмолпром» у акціонерів, які голосували про-
ти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетво-
рення.

Проект рішення: У зв’язку із одноголосним прийняттям рішення акціо-
нерами, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів 
про перетворення Товариства, викуп акцій у акціонерів не передбачаєть-
ся. 

або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуван-
ні, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували про-
ти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності 
товариства шляхом його перетворення:

Проект рішення:Акціонери Приватного акціонерного товариства «Ми-
колаївоблмолпром», які зареєструвалися для участі у загальних зборах 
та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припи-
нення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись 
до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж 
своїх акцій Приватного акціонерного товариства «Миколаївмолпром».

Викуп акцій здійснюється за ціною 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) за 
одну акцію, що не є нижчою за номінальну вартість акцій і не є нижчою за 
ринкову вартість акцій, що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) та 
дорівнює 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) за одну акцію.

Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про 
припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійсню-
ється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з при-
пинення Приватного акціонерного товариства «Миколаївмолпром» на 
викуп акцій встановити з 06червня 2018 р. по 06липня 2018р. 

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені 
його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), 
кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До 
письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що під-
тверджують його право власності на акції станом на дату подання вимо-
ги.

Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про 
обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за 
ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового 
викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчи-
нити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, 
обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов’язки акціонерного 
товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством пра-
ва власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціо-
нерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій фор-
мі.

7. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених 
Приватним акціонерним товариством«Мколаївмолпром», на частки у 
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Микола-
ївмолпром».

Проект рішення: Акції ПрАТ «Миколаївмолпром» конвертуються у 
частки у статутному капіталі ТОВ «Миколаївмолпром» та розподіляються 
серед його учасників. Розподіл часток учасників ТОВ «Миколаївмолп-
ром» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій що 
було між акціонерами ПрАТ «Миколаївмолпром» у статутному капіталі 
ПрАТ «Миколаївмолпром», що перетворилося. А саме: за кожну 1 акцію 
ПрАТ «Миколаївмолпром» номінальною вартістю 0,25 грн (двадцять 
п’ять копійок) власник акцій отримує частку у статутному капіталі  
ТОВ «Миколаївмолпром» на суму 0,25грн (двадцять п’ять копійок). Кое-
фіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці).

Склад учасників ТОВ «Миколаївмолпром», розмір часток в гривнях у 
статутному капіталі, якими кожний із них володіє, відповідає складу акціо-
нерів та номінальній вартості належних їм акцій за станом на дату за-
твердження установчих документів ТОВ «Миколаївмолпром».

Розмір статутного (складеного) капіталу Товариства з обмеженою відпо-
відальністю – правонаступника ПрАТ «Миколаївмолпром» відповідає розмі-
ру статутного (складеного) капіталу ПрАТ «Миколаївмолпром» станом на 
день затвердження передавального акту та дорівнює 1 501 700,00 грн. (один 
мільйон п’ятсот одна тисяча сімсот грн. 00 коп.).

По завершенню процедури припинення шляхом перетворення, 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «миКолаЇвмолПРом»
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ПрАТ «Миколаївмолпром» припиняє своє існування, про що вноситься 
відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб – підприємців та громадських об’єднань. ТОВ «Миколаїв-
молпром» з дня його реєстрації є правонаступником щодо всього майна, 
прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «Миколаївмолп-
ром» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, 
які оспорюються сторонами.

8. Про призначення Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Мико
лаївмолпром»,визначення її місцезнаходження та надання повноважень-
на виконання передбачених законодавством України дій щодо реоргані-
зації Товариства.

Проект рішення:
1. Призначити Комісію з припинення (перетворення) ПрАТ «Миколаїв-

молпром» у наступному складі:
 Голова Комісії з припинення (перетворення): Клімов Михайло Воло-

димирович, іпн 2665601398,паспорт серії ЕО 556201 виданий 15.05.1998р 
Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, зареєстрова-
ний за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 34А, кв. 94.
 Член Комісії з припинення (перетворення): Маринич Алла Іванівна, 

іпн 2711201540,паспорт серії ЕО 943521 виданий 27.06.2001р Централь-
ним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, зареєстрований за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 17.

2. Місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення) Приватного 
акціонерного товариства «Миколаївмолпром»: 54001, Миколаївська обл., 
м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16 

3. НадатиКомісії з припинення (перетворення)повноваження на вико-
нанняпередбаченихзаконодавствомУкраїнидійщодореорганізації (пере-
творення) Товариства.

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

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

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про прове-
дення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення збо-
рів);

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

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 

запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів;

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

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

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

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

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

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

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

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

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку ден-
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен-
ня потрібно проголосувати. 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 щодо голосування на загальних 
зборах на свій розсуд.

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

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

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

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ЗаПоРІЗЬКий Завод ваЖКоГо 
КРаНоБУдУваННя»

2. Код за ЄДРПОУ: 00110728
3. Місцезнаходження: 69041 м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)283-18-76, (061)283-18-10
5. Електронна поштова адреса: zaporozhcrane@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу  
акціонерного товариства

ІІ. текст Повідомлення

№ 
з/п

дата 
вчинення 

дії

Повне найменування 
акціонерного товари-

ства до зміни

Повне найменування 
акціонерного товариства 

після зміни
1 2 3 4
1 17.05.2018 Публічне акціонерне 

товариство "Запорізький 
завод важкого кранобуду-

вання"

Приватне акціонерне 
товариство "Запорізький 

завод важкого кранобудуван-
ня"

Зміст інформації:
Рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство прийнято загальними зборами 
акціонерів емітента (Протокол № 28 від 24.04.2018).

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 Плясов С. В.
18.05.2018
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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 Приватне акцiонерне товари-
ство "Миколаївська теплоелек-
троцентраль"

2. Код за ЄДРПОУ 30083966
3. Місцезнаходження 54020, м.Миколаїв, Каботажний 

спуск,18
4. Міжміський код, телефон та факс (0512)36-20-40 (0512)36-20-40
5. Електронна поштова адреса kanc@ntec.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ntec.mk.ua

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

ii. текст повідомлення
16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол 

засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) 
припинено повноваження члена дирекцiї ПрАТ «Миколаївська теплоелек-
троцентраль» Удода Володимира Володимировича (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), перебував на посадi з 12.10.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. 

16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол 
засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) 
припинено повноваження члена дирекцiї ПрАТ «Миколаївська теплоелек-
троцентраль» Голокоза Євгена Валерiйовича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), перебував на посадi з 16.05.2017 року. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол 
засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) 
припинено повноваження члена дирекцiї ПрАТ «Миколаївська теплоелек-
троцентраль» Тимченко Людмили Михайлiвни (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), перебувала на посадi з 16.05.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. 

16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол 
засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) 
припинено повноваження члена дирекцiї ПрАТ «Миколаївська теплоелек-
троцентраль» Чернiкова Олександра Олександровича (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), перебував на посадi з 16.05.2017 
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол 
засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) 
обрано члена дирекцiї ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» Звер-

жинську Вiру Володимирiвну (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних).Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,001223%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особу призначено на посаду на строк до переобрання. Протягом останнiх 
п’яти рокiв особа обiймала такi посади: заступник генерального директора з 
фiнансово-економiчних питань, радник генерального директора ПрАТ «Ми-
колаївська теплоелектроцентраль», начальник фiнансово-економiчної служ-
би ОКП «Миколаїволбтеплоенерго», начальник фiнансово-економiчного 
вiддiлу ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль». 

16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол 
засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) 
обрано члена дирекцiї ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» Самой-
ленко Юлiю Олександрiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особу призначено на по-
саду на строк до переобрання.Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала 
такi посади: головний бухгалтер,начальник фiнансово-економiчного вiддiлу 
ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль», заступник начальника 
фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ «Миколаївська теплоелектроцен-
траль», економiст з фiнансової роботи II категорiї фiнансово-економiчного 
вiддiлу ПАТ»Миколаївська теплоелектроцентраль».

16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол 
засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) 
обрано члена дирекцiї ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» Шев-
ченка Федора Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особу призначено 
на посаду на строк до переобрання.Протягом останнiх п’яти рокiв особа 
обiймала такi посади:головний iнженер, начальник електротехнiчної 
лабораторiї ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль».

16.05.2018 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол 
засiдання Наглядової ради № 7/2018 року, який отримано 16.05.2018 року) 
обрано члена дирекцiї ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» Забiлу 
Ганну Олександрiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них).Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Особу призначено на 
посаду на строк до переобрання.Протягом останнiх п’яти рокiв особа 
обiймала такi посади: заступник генерального директора з юридичних пи-
тань, бухгалтер-ревiзор 1 категорiї служби економiчної безпеки та режиму 
ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль», фахiвець вiддiлу по роботi зi 
студентською молоддю у гутрожитках Сумський державний унiверситет.

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

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

Генеральний директор Кiшко Юрiй Анатолiйович
17.05.2018

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво “миКолаЇвСЬКа теПлоелеКтРоЦеНтРалЬ”

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

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА 

ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»
2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Саксаганського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 206-15-49 044 206-15-07
5. Електронна поштова адреса andrijchuk@pzcu.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації andrijchuk@pzcu.gov.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 звільнення прийнято в.о. голови Правління ПАТ «ДПЗКУ» 
17.05.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу в.о. голови 
Правління ПАТ «ДПЗКУ» Марченко І.О. від 17.05.2018 № 414-к.

Посадова особа Швець Олег Станіславович (паспорт: серія ТТ но-
мер 196642 виданий 29.10.2013 р. Деснянський РВ ГУДМС України в 
місті Києві), яка займала посаду Заступник голови Правління, звільне-
на.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 2 місяці.
Станом на 18.05.2018 призначень на звільнену посаду не має.
Рішення про звільнення прийнято в.о. голови Правління ПАТ «ДПЗКУ» 

17.05.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу в.о. голови 

Правління ПАТ «ДПЗКУ» Марченко І.О. від 17.05.2018 № 413-к.
Посадова особа Горобинський Микола Олександрович (паспорт: се-

рія СН номер 377034 виданий 05.11.1996 р. Ленінградським РУГУ МВС 
України в місті Києві), яка займала посаду Заступник голови Правління, 
звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 1 місяць.
Станом на 18.05.2018 призначень на звільнену посаду немає.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«деРЖавНа ПРодоволЬЧо-ЗеРНова КоРПоРаЦІя УКРаЇНи»
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Шановні акціонери, ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (Ідентифікацій-
ний код 34818125, місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, 
вул. Набережно-Хрещатицька, 14), надалі – «Товариство», повідо-
мляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів то-
вариства, які відбудуться 18.06.2018 р. о 12:00 за місцезнаходжен-
ням товариства: 04080, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 14, 
зал для проведення загальних зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 
11:30 до 11:50 години 18.06.2018р., за місцем проведення Загальних 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь 
у зборах 12.06.2018 р.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затверджен-

ня порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування 

на загальних зборах акціонерів.
4. Про відміну рішення щодо зміни організаційно-правової форми 

акціонерного товариства шляхом перетворення його в товариство з 
обмеженою відповідальністю (зміну найменування товариства), 
прийнятого на чергових загальних зборах акціонерів 24.04.2018.

5. Про припинення Приватного акціонерного товариства 
«НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» шляхом його реорганізації (перетворення) в 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ».

6. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціо-
нерного товариства «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» шляхом перетворення в 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ».

7. Про затвердження плану перетворення Товариства.
8. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного 

товариства «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (надалі – Комісія), обрання пер-
сонального складу Комісії у зв’язку з його перетворенням на Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ». Надан-

ня Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених 
законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

9. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного 
акціонерного товариства «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» в зв’язку з його при-
пиненням шляхом перетворення.

10. Про проведення інвентаризації та призначення інвентаризацій-
ної комісії.

11. Про затвердження умов та порядкувикупу акцій приватного ак-
ціонерного товариства «Набережна-Інвест» у акціонерів, які голосува-
ли проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його 
перетворення.

12. Про затвердження строків, умов та порядкуобміну акцій, випу-
щенихприватним акціонерним товариством«Набережна-Інвест»,на 
частки у статутному капіталі Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ».

13. Про зупинення обігу акцій приватного акціонерного товариства 
«Набережна-Інвест».

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі не-
обхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення на 
право участі в Загальних зборах, оформлене належним чином (для 
представників акціонерів).

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних 
зборів акціонерів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства – 04080, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 14,зал для про-
ведення загальних зборів акціонерів,у робочі дні з 10:00 до 16:00, по-
передньо домовившись про зустріч за телефоном: (044) 585 60 00 
(відповідальна особа Нечепуренко Юлія Володимирівна) та/або наді-
славши листа на адресу Товариства з бажаною датою та часом зустрі-
чі. Інформація також розміщена на сайті Товариства:http://naberegnaja.
jimdo.com/

Голова комісії з припинення  Назаренко І.а.

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «НаБеРеЖНа-ІНвеСт»

Повідомлення про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів товариства

шановні акціонери Прат СК «ГРаве УКРаЇНа»!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГРаве 

УКРаЇНа» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 03150, Україна, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, код ЄДРПОУ: 19243047

Повідомляє вас, що 21 червня 2018 року об 11:00 год. за адре-
сою: 03150, Україна, м. Київ, вул. велика васильківська, 65, 
конференц-зал №1, відбудуться позачергові Загальні збори акціоне-
рів Товариства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства;

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
3. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства;
4. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами наглядової ради.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах 
акціонерів Товариства починається о 09 год. 00 хв. та закінчується о 
09 год. 45 хв. 21 червня 2018 р. за місцем проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації до участі у по-
зачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхід-
но мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених 
представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що по-
свідчує особу. Участь та голосування на позачергових Загальних збо-
рах за довіреністю здійснюється в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових За-
гальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на  

24 годину 15 червня 2018 року у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України.

Акціонери та їх представники під час підготовки до позачергових 
Загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 03150, 
Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, кабінет в.о. Голови 
правління Товариства, від дати надіслання повідомлення про прове-
дення позачергових Загальних зборів Товариством до дати проведен-
ня позачергових Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п´ятницю 
з 09.00 год. до 18.00 год., попередньо письмово повідомивши про ба-
жані час та дату ознайомлення особу, відповідальну за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, якою є в.о. Голови правління То-
вариства - пані Н.В. Базилевська. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів То-
вариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових 
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядо-
вої ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
позачергових Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України.

Вся інформація, зазначена вище, разом з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумуля-
тивного голосування), а також інформація про загальну кількість акцій 
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення позачергових Загальних збо-
рів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у позачергових Загальних зборах, проекти рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розмі-
щені на веб-сайті Товариства - http://www.grawe.ua/ru/Risk_News_Lvov.
htm в розділі новини. 

З повагою,
П. Клаус шайтегель 
Голова Наглядової ради Прат СК «ГРаве УКРаЇНа»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
 «СтРаХова КомПаНІя «ГРаве УКРаЇНа»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФОЗЗІ ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-

риства (крім публічного акціонерного товариства)
ІІ. текст Повідомлення 

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів станом на 
26.04.2018 р., що був отриманий емітентом 17.05.2018 р. стано відомо про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій, а саме: у 
акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОЗЗІ 
ГРУП» (ЄДРПОУ 39598970, місцезнаходження: 08132, Україна, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5 В) 
збільшилась частка в загальній кількості акцій: було 98,512 %, а стало 
98,928 %, а також в в загальній кількості голосуючих акцій: до зміни: 
98,512%, після зміни: 98,528%.

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  Костельман В.М.
18.05.2018

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ФоЗЗІ ГРУП»

Повідомлення  
про проведення позачергових  

загальних зборів  
акціонерів товариства

шановні акціонери  
Прат «ГРаве УКРаЇНа Страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «ГРаве УКРаЇНа Страхування 
життя» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 65, код ЄДРПОУ: 25399836
Повідомляє вас, що 21 червня 2018 року о 10:00 год. за адресою: 
03150, Україна, м. Київ, вул. велика васильківська, 65, конференц-
зал №1, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товари-
ства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів товариства:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства;
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
3. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства;
4. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами наглядової ради.
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах ак-
ціонерів Товариства починається о 09 год. 00 хв. та закінчується о 09 
год. 45 хв. 21 червня 2018 р. за місцем проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації до участі у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхідно 
мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених 
представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, 
оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що по-
свідчує особу. Участь та голосування на позачергових Загальних збо-
рах за довіреністю здійснюється в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 15 
червня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депо-
зитарну систему України.
Акціонери та їх представники під час підготовки до позачергових Загаль-
них зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного за адресою: 03150, Україна, м. 
Київ, вул. Велика Васильківська, 65, кабінет Голови правління Товари-
ства, від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів Товариством до дати проведення позачергових За-
гальних зборів у робочі дні з понеділка по п´ятницю з 09.00 год. до 
18.00 год., попередньо письмово повідомивши про бажані час та дату 
ознайомлення особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, якою є Голова правління Товариства - пані Н.В. Ба-
зилевська. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товари-
ства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових За-
гальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової 
ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення поза-
чергових Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому чин-
ним законодавством України.
Вся інформація, зазначена вище, разом з проектами рішень щодо кожно-
го з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного 
голосування), а також інформація про загальну кількість акцій та голосу-
ючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, перелік 
документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його 
участі у позачергових Загальних зборах, проекти рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті 
Товариства - http://www.grawe.ua/ru/grawe_life_ru.htm в розділі новини. 

З повагою,
П. Клаус шайтегель 
Голова Наглядової ради Прат «ГРаве УКРаЇНа Страхування життя»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво  
«ГРаве УКРаЇНа СтРаХУваННя Життя»

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

емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22465515
3. Місцезнаходження емітента 65003 м. Одеса  

вул. Наливна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482)33-96-97  

(0482) 34-10-46
5. Електронна поштова адреса емітента lni@eximneft.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://www.eximneft.com.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння з 

економiчних питань Батозського Сергiя Вiталiйовича згоди на розкриття 
паспортних даних на надано, за власним бажанням припиняються 
21.05.2018 р.( дата вчинення дiї 17.05.2018). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 12 рокiв. 

Рiшення прийнято Наглядовою радою. 
Члена Правлiння Воронкiна Iгоря Олександровича (згоди на розкрит-

тя паспортних даних не надано) обрано з 22.05.2018 р. (дата вчинення 
дiї 17.05.2018). Акцiями Товариства володiє у кiлькостi 0,003 вiдсоткiв 
статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до 13.04.2020р., iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник планово-

ПУБлiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «еКСiмНаФтоПРодУКт»
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Комісія вперше винесла попередження 
торговцям за не найкраще виконання 

заявок клієнтів
16 травня 2018 року уповноважена особа НКЦПФР 

(Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку) розглянула дві справи за фактом не вжиття торговця-
ми цінними паперами ТОВ «Навігатор-Інвест» і ТОВ «Спі-
кер-Брок-Інвест» відповідних заходів з метою отримання 
якомога кращого результату для своїх клієнтів.

Нагадаємо, що відповідно до вимог Правил (умов) здій-
снення діяльності з торгівлі цінними паперами, торговці 
при виконанні операцій з цінними паперами або іншими 
фінансовими інструментами зобов’язані вжити всіх відпо-
відних заходів з метою отримання якомога кращого ре-
зультату для свого клієнта, враховуючи насамперед ціну, 
та інші умови – витрати, швидкість виконання, ймовірність 
виконання та розрахунку, розмір замовлення, тощо.

Незважаючи на зазначену вимогу ТОВ «Спікер-Брок-
Інвест» 06.06.2017 року уклав на «Українській біржі» в ін-
тересах своїх клієнтів два договори доручення щодо про-
дажу цінних паперів ПАТ «Укрнафта» за ціною 0,25 грн. 
Хоча в цей день на біржі було укладено 11 біржових конт-
рактів (без урахування РЕПО) з цінними паперами 
ПАТ «Укр нафта» по ціні від 111,3 до 115,8 грн. Крім того, в 
цей день учасниками біржових торгів було подано 111 зая-
вок на купівлю цінних паперів ПАТ «Укрнафта», та 129 за-
явок на продаж, що свідчить про достатній попит на них.

Інший торговець цінними паперами ТОВ «Навігатор-
Інвест» 04.10.2017 року уклав на «Українській біржі» для 
клієнта два біржові контракти з цінними паперами 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за ціною 0,142 грн. Разом 
з тим, протягом 04.10.2017 року біржовий курс цінних папе-
рів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на зазначеній біржі ста-
новив 0,2823 грн. Крім того, в цей день учасниками біржо-
вих торгів було подано 187 заявок на купівлю цінних паперів 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та 166 заявок на продаж, 
що свідчить про достатній попит на них по вказаній ціні.

За результатами розгляду справ у зв’язку з реалізаці-
єю ліквідних акцій значно нижче їх ринкової вартості тор-
говцям цінними паперами були винесені попередження. 
У випадку повторного порушення зазначених вимог, до 
торговців може бути застосована санкція у вигляді ану-

лювання ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку.

Фондовые индексы Украины четверг 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в чет-
верг изменились разнонаправленно: индикатор «Украин-
ской биржи» (УБ) повысился на 1,36% - до 1830,01 пун-
кта, индекс ПФТС снизился на 0,1% - до 469,51 пункта.

Объем торгов на УБ составил 292,47 млн грн, в том 
числе акциями - 3,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 222,16 млн грн, в 
том числе акциями - 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги 
«Центр энерго» (+4,42%), «Укрнафты» (+2,44%) и 
«Донбас сэнерго» (+1,22%).

Снизились в цене только акции Райффайзен Банка 
Аваль (-1,14%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+3,69%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,86%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг снизился на 0,13% - до 504,77 пункта при объе-
ме торгов 1,05 млн злотых (7,7 млн грн).

Среди индексных акций снизились в цене бумаги «Аг-
ротона» (-2,1%) и «Милкиленда» (-1,6%).

Подорожали акции KSG Agro (+4%) и агрохолдинга 
ИМК (+1,85%).

НКЦБФР приостановила обращение акций 
«Харьковоблэнерго» в рамках процесса 

выделения «Харьковэнергосбыта»
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондо-

вому рынку (НКЦБФР) Украины решила приостановить 
обращение акций АО «Харьковоблэнерго» в рамках про-
цесса по выделению из компании частного АО «Харьков-
энергосбыт».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в 
НКЦБФР, члены комиссии одобрили это предложение на 
заседании в четверг.

Решение о выделении «Харьковэнергосбыта» в рам-
ках требований энергорегулятора о разделении деятель-
ности по поставке и передаче электроэнергии внеочеред-

економiчного вiддiлу. 
Рiшення прийнято Наглядовою радою. Рiшенням Правлiння вiд 

18.05.2018р. обрано з 22.05.2018р. Заступником Голови Правлiння з 
економiчних питань.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Марковський Олександр Володимиро-

вич
   М.П.

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ГалС-К» 

код за ЄдРПоУ 31566427, місцезнаходження: 17500,  
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. вокзальна, буд. 3, кв. 3

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі Товариство), що відбудуться 25.06.2018р. о 
15.00 годині за адресою: Чрнігівська обл., м. Прилуки, вул. вокзаль-
на, буд. 3, кв.3. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день збо-
рів з 14.00 до 14.50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам 
необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам 
акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах –19.06.2018 р. Порядок денний зборів (перелік питань, 
що виносяться на голосування): 1. Про обрання, голови та секретаря збо-
рів, лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів. 2. Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку ден-
ного зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 07.06.2018р. з 
14.00 до 17.00 годин за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вок-
зальна, буд. 3, кв. 3. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Євстратов М. А. Адреса власно-
го веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 31566427.smida.
gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95.

Наглядова рада ПрАТ «ГАЛС-К»

НОВИНИ
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ное собрание акционеров «Харьковоблэнерго» приняло 
12 марта этого года.

В соответствии с ним, уставный капитал ЧАО «Харь-
ковэнергосбыт» составит 2 млн 565 тыс. 407,60 грн. Он 
будет разделен на 256 млн 540,760 тыс. штук простых 
именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн.

Уставный капитал «Харьковоблэнерго» сейчас в 
25 раз больше – 64 млн 135,19 тыс. грн: он разделен на 
256 млн 540,760 тыс. штук номиналом 0,25 грн.

По информации агентства, процесс выделения «Харь-
ковэнергосбыт» сопряжен с решением ряда проблем, 
связанных с обеспечением полноты реестра акционе-
ров, в том числе с неподконтрольных территорий, и со-
блюдением обременений по отдельным пакетам акций.

Государству в лице Фонда госимущества принадле-
жит 65,001% акций «Харьковоблэнерго», еще 29,795% 
владеет Garensia Enterprises Limited (Кипр), связанная с 
группой «Энергетический стандарт» Константина Григо-
ришина. Правительство в начале мая утвердило этот 
пакет для приватизации в текущем году.

«Харьковоблэнерго» владеет распределительными 
электрическими сетями, расположенными на террито-
рии Харьковской области, обслуживает их и поставляет 
электроэнергию конечным потребителям региона.

Компания в 2017 году получила чистую прибыль 
31,04 млн грн против 99,57 млн грн чистого убытка годом 
ранее, а ее чистый доход вырос на 17% – до 7 млрд 
947,77 млн грн.

долларовый индекс завершает ростом 
пятую неделю подряд, стабилен в пятницу

Курс доллара США к евро слабо снижается в пятницу 
после незначительного подъема накануне.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1811 по 
сравнению с $1,1795 на закрытие предыдущей сессии.

Спотовый долларовый индекс, рассчитываемый 
Bloomberg, с начала этой недели увеличился на 1% бла-
годаря позитивным статданным. Индикатор поднимается 

пятую сессию подряд, что является самым длительным 
периодом непрерывного роста с июля 2015 года. За этот 
период значение индекса повысилось на 4,2%.

В пятницу значение индекса стабильно.
«Доллар укрепляется, поскольку сильные статданные 

ослабляют опасения, что высокие доходности госбумаг 
оказывают давление на экономический рост, - отмечает 
аналитик Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. в Токио 
Сунтаро Икесима. - Доллар - предпочтительная валюта 
для покупки, поскольку ситуация в экономике США луч-
ше в сравнении с еврозоной или Великобританией, где 
сохраняются опасения замедления роста».

Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу вы-
росла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 3,12%, что является 
максимумом с 2011 года, с начала этой недели она уве-
личилась на 15 б.п.

Американская валюта продолжает дорожать относи-
тельно иены, завершая ростом восьмую неделю подряд - 
это самый долгий подобный период с октября 2014 года.

Повышение ключевого индекса потребительских цен 
в Японии в апреле замедлилось второй месяц подряд, и 
это показывает, что целевой показатель инфляции в 
стране по-прежнему вне досягаемости.

Потребительские цены без учета свежих продуктов пи-
тания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслежи-
ваемый Центробанком страны, в апреле 2018 года вырос-
ли на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные 
министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Подъем замедлился с мартовского уровня в 0,9% и 
оказался более слабым, чем ожидали эксперты (0,8%).

Курс доллара к иене поднялся до 110,85 иены по срав-
нению с 110,77 иены накануне. Стоимость евро относи-
тельно иены увеличилась до 130,94 иены против 130,65 
иены на закрытие предыдущей сессии.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

1. ПРАТ KGS & CO 10
2. ПРАТ АГРОФОС 16
3. ПРАТ АЙПЕК 16
4. ПРАТ АІСЕ УКРАЇНА 14
5. ПРАТ АІСЕ УКРАЇНА 16
6. ПРАТ БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 11
7. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» 

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАТ «ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

13

8. ПРАТ ВІЛЬХОВАТКА 9
9. ПРАТ ГАЛС-К 22

10. ПРАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 21
11. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ
19

12. ПРАТ ДОВБИШАВТОТРАНС 16
13. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 21
14. ПРАТ ЕНЗИМ 15
15. ПРАТ ЗАПОРІЖКРАН 18
16. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 

13054
11

17. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  
«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

9

18. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 8

19. ПРАТ МИКОЛАЇВМОЛПРОМ 17
20. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ 19
21. ПАТ МОТОР СІЧ 12
22. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 20
23. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЗИДАТЕЛЬ»
9

24. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА 
УПРАВЛІННЯ

14

25. ПРАТ НАЦІОНАЛЬНА ГОМЕОПАТИЧНА СПІЛКА 13
26. ПРАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА  

«БУДПРЕСМАШ»
11

27. ПРАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ 
ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ

8

28. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 14
29. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» 20
30. ПРАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 14
31. ПРАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 14
32. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

«УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА
9

33. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 14
34. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 21
35. ПРАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 10

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18095
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
18.05.2018 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
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