
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, 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, зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих пат «овруць-
ке автотранспортне підприємство 11847», код за 
ЄДРПОУ: 03116697, 11103, Житомирська обл., м. Овруч, 
вул. Б Хмельницького, 162, на зупинення обігу акцій у 
зв'язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПАТ «Овруцьке автотранспортне підпри-
ємство 11847» – розпорядження № 26-Кф-З від 15 січ-
ня 2018 року. 

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

«17» січня 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, п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354, зі змінами та доповненнями, відпо-
відно до документів, наданих ПАТ «Золотоніський мас-
лоробний комбінат», код за ЄДРПОУ: 00447824, місце
знаходження: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, 
вул. Галини Лисенко, 18, на скасування реєстрації випус-
ку акцій у зв'язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій пат «Золото-
ніський маслоробний комбінат». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Золотоніський маслороб-
ний комбінат» від 07.07.2011 року №84/23/1/2011, вида-
не 07.07.2011 року Черкаським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 31-Кф-С-а від 
15 січня 2018 року. 

*   *   *
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 №1843, зі змінами, на під-
ставі підп. 3 п. 1 глави 2 розділу V Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
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твердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), відповідно до ві-
домостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських форму-
вань у формі витягу від 15.01.2018 №1003474295 щодо 
внесення 07.07.2017 запису про державну реєстрацію 
припинення ТОВ «ДАЙМОНД ФІЛМ УКРАЇНА» (код за 
ЄДРПОУ: 34189764) за судовим рішенням Господар-
ського суду Чернігівської області про припинення юри-
дичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
29.06.2017, 927/394/17, та інформації, отриманої від 
Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві лис-
том від 26.12.2017 №18918/125/562017 (вх. від 
29.12.2017 №38565), скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій тов «даймонд фІлм УКраЇна» (код за 
ЄДРПОУ: 34189764) серії А. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «ДАЙМОНД ФІЛМ УКРАЇНА» (код 
за ЄДРПОУ: 34189764) серії А від 11.09.2012 №226/2/12, 
видане 16.10.2012 Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 9-Кф-С-о від 15 січня 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. 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 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕ-
ТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» (прт Московський, 251, 
м. Харків, 61044, код за ЄДРПОУ: 01412294) на скасу-
вання реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 

акцій пат «ХарКІвСЬКий Завод металевиХ Кон-
СтрУКцІй». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУК-
ЦІЙ» від 05 серпня 2011 року №397/1/11, дата видачі ду-
бліката – 01.08.2017, видане Національною комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 30-Кф-С-а від 15 січня 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, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
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), відповідно до докумен-
тів, наданих ВАТ «Агроремтранссервіс» (59000, Черні-
вецька область, Сторожинецький рн., м. Сторожинець, 
провул. О.Кобилянської, буд. 2, код за ЄДРПОУ: 
03767469) на скасування реєстрації випуску акцій 
ВАТ «Агроремтранссервіс» у зв’язку з його ліквідацією, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «агрорем-
транссервіс». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Агроремтранссервіс» від 31 грудня 1998 року 
№165/25/1/98, видане Чернівецьким територіальним де-
партаментом Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, анульовано – розпорядження № 29-Кф-С-а 
від 15 січня 2018 року. 

16.01.2018 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.

повідомлення
про виникнення особливоїі нформації емітента

Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Український наукововиробничий 
центр проблем дезінфекції» (надалі – 
ПрАТ)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25636704
Місцезнаходженняемітента 04107, м. Київ, вул. Нагірна, буд. 6/31, 

літ.А
Тел. /факс
Електронна поштова адреса info@unvc.com.ua
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www. unvc.com.ua

Вид особливої інформації Відомості про проведення Річних 
загальних зборів

Комісія з припинення Приватного акціонерного товариства «Україн-
ський наукововиробничий центр проблем дезінфекції» (код ЄДРПОУ 
25636704)повідомляє про скликання річних загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 19 лютого 2018 р. о 16.00 за адресою: м. Київ, 
вул. нагір на, буд. 6/31а.

Реєстрація акціонерів здійснюється за вказаною адресою в день про-
ведення Зборів з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

порядок денний: 
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Річних загальних 

зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження Звіту Голови Комісії з припинення ПрАТ про результати 

фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення 
основних напрямків діяльності на 2018 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 
2017 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку 
покриття збитків та виплат дивідендів за підсумками 2017 року

Для участі у Річних загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково довіреність. 

Телефон для довідок: (044) 4619373.
Голова комісії з припинення 
прат   ____________________  С. в. Жердєва
   Підпис*
*Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає відповідальність, яка покладена на неї 
чинним законодавством.

приватне аКцiонерне товариСтво  
«УКраЇнСЬКий наУКово-виробничий центр проблем деЗІнфеКцІЇ»
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повІдомлення  
про виниКнення оСобливоЇ ІнформацІЇ про емІтента 

Повне найменування: 
приватне аКцiонерне товариСтво 

«iнЖенерно-теХнiчний центр «iнтеХцентр»
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 21547004
Адреса місцезнаходження 04047, м.Київ, вул. Сирецька, 28/2
Телефон емітента (044) 4681033
Електронна поштова адреса 
емітента

28_2@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: intehcentr.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

15.01.2018 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства 
«IНЖЕНЕРНОТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР «IНТЕХЦЕНТР» (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.

Припинено з 15.01.2018 р. повноваження посадової особи – Голова 
Наглядової ради Лiпковський Анатолiй Миколайович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за влас-
ним бажаням. Особі належить 10 акцій Товариства, що становить 0.00014% 
статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Особа займала посаду з 10.04.2017 р. 

Обрано з 16.01.2018 р. на посаду особу – Голова Наглядової ради 
Бондаренко Ігор Васильович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень по-
переднього Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: член Наглядової ради Товариства. Особі належить 
1 акція Товариства, що становить 0.000014% статутного капіталу. Поса-
дову особу обрано строком до моменту припинення повноважень Нагля-
дової ради Товариства (10.04.2020 р.). 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства Генеральний директор мишковський олександр мико-
лайович.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«вф УКраЇна»
повІдомлення 

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 14333937.
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15.
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806.
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.mts.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

10.01.2018 г. Наглядовою радою було прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення ПрАТ «ВФ Україна» значного правочину, предметом 
якого є отримання позики. Вартість правочину 90 000 000 євро 
(2 973 091 770 гривень). Співвідношення ринкової вартості майна, що є 
предметом правочину, до вартості активів ПрАТ «ВФ Україна»: 19,18%. 
Вартість активів ПрАТ «ВФ Україна» за даними річної фінансової звіт-
ності за 2016  рік 15 494 242 000 гривень.

Згідно з пунктом 10.2.33 Статуту ПрАТ «ВФ Україна» до компетенції 
Наглядової ради віднесено прийняття рішення про надання згоди на 
здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, які є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти 
п’яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.

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

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

Генеральний директор  Устинова ольга володимирівна 
11.01.2018 р.

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонер-

не товариСтво 
«антал-еКСперт»

2. Код за ЄДРПОУ 14237421
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернігів, проспект 

Перемоги, 39
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 612854 (04622) 44016
5. Електронна поштова адреса antal@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

antal.athost.іnfo

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

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Антал

Експерт» 10.01.2018 (протокол від 10.01.2018) припинено повноваження 
директора Демченка Олега Пилиповича на підставі його заяви, перебував 
на посаді з 02.11.2010. Особа акціями емітента не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних особою не надано.

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Антал
Експерт» 10.01.2018 (протокол від 10.01.2018) обрано на посаду директора 
Радченка Миколу Олексійовича з 11.01.2018 згідно зі Статутом на підставі 
його заяви, термін повноважень по 10.01.2019 включно. Особа акціями 
емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. По-
сади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 2013 року директор з 
кадрових та загальних питань ПАТ «ЧЕЗАРА», з 01.10.2016 пенсіонер.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Директор Радченко Микола Олексійович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.01.2018

(дата)

повІдомлення  
про виниКнення оСобливоЇ ІнформацІЇ  

про емІтента 
Повне найменування: 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«УКрполiГрафпоСтач» Корпоративне 

пiдприЄмСтво даК «УКрвидавполiГрафiя»
Організаційноправова 
форма

Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса 
емітента

ukrpp@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ukrpoligraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

15.01.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВ-
НЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.

Звільнено посадову особу – Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження 
припинено за власним бажаням. Особі не належать акції Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини немає. Особа 
займала посаду з 05.03.2011 р. 

Обрано на посаду особу – Ревізор Якименко Наталія Василівна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку 
з звільненням попереднього Ревізора. Непогашеної судимості за корис-
ливі  та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник сектору фінансового планування та вну-
трішньої звітності фінансового управління Державної інноваційної 
фінансовокредитної установи, м.Київ. Особі не належать акції Товариства. 
Посадову особу обрано строком відповідно до Статуту Товариства. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства директор вдовiченкова о.в.
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пУблiчне аКцiонерне товариСтво 
«КаХовСЬКий Завод 

елеКтроЗварювалЬноГо 
УСтатКУвання»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Кахов-
ський завод електрозварювального 
устаткування»

2. Код за ЄДРПОУ 00213993
3. Місцезнаходження 74800, м.Каховка, вул.Пушкiна, буд.109
4. Міжміський код, 
телефон та факс

05536 41153 05536 41041

5. Електронна поштова 
адреса

ocb@kzeso.com 

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

infozvitrik.com

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства); 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного 
товариства

ii. текст повідомлення
Пакет акцiй АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «IНФРАСТРУКТУРНI ПРОЕКТИ» (01024, м. Київ, 
вул. Богомольця, буд. 7/14, оф.182), який складав 0 вiдсоткiв в загальнiй 
кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, становить 10 i 
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй та складає 23,9998 вiдсоткiв в загальнiй 
кiлькостi акцiй та 26,1356 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Пакет акцiй Компанiї «САЙБЕРМУН ЛЛП» (Sibermoon LLP), 
(Великобританiя, Лондон, Свiт 3.15, Уан Феттер Лейн, оф. ЕС4А 1 BR), який 
складав 23,9998 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi акцiй та 26,1356 вiдсоткiв в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став менше 10 вiдсоткiв голосуючих 
акцiй та складає 0 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

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 Микитин Ярослав Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.01.2018
(дата)

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «УКравтореСУрС»
2. Код за ЄДРПОУ: 00426526
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 586 63 24
5. Електронна поштова адреса: a.starinskiy@trk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00426526.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно заяви Голови Наглядової ради Логінова Михайла Миколайовича 

(посадова особа не надала згоди про розкриття паспортних даних) від 
28.12.2017 про припинення повноважень, повноваження припинено з 
11.01.2018р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді 
перебував 1 рік та 9 місяців. У посадових осіб емітента непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. На посаду Голови Наглядо-
вої ради нікого не призначено.

Згідно заяви Члена Наглядової ради Архипенко Сергія Миколайовича 
(посадова особа не надала згоди про розкриття паспортних даних) від 
28.12.2017 про припинення повноважень, повноваження припинено з 
11.01.2018р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді 
перебував 1 рік та 9 місяців. У посадових осіб емітента непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. На посаду Члена Наглядо-
вої ради нікого не призначено.

Згідно заяви Члена Наглядової ради Литвинової Ганни Олександрівни 
(посадова особа не надала згоди про розкриття паспортних даних) від 
28.12.2017 про припинення повноважень, повноваження припинено з 
11.01.2018р. Литвинова Ганна Олександрівна перебувала на посаді 9 мі-
сяців та була представником акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 
23517763), який володіє 100,00 % в статутному капіталі емітента.У поса-
дових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено.

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «УКравтореСУрС»
2. Код за ЄДРПОУ: 00426526
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 586 63 24
5. Електронна поштова адреса: a.starinskiy@trk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00426526.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 1001/2018 від 10.01.2018 р., 

було прийнято рішення про припинення повноважень Генерального дирек-
тора. Припинено повноваження Генерального директора Кириченко Вiктора 
Миколайовича (паспорт ТТ 317547 виданий Шевченківським РВ ГУДМС 
України в м. Києвi, 19.11.2015). Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. На посаді перебував 9,5 років. У посадових осіб емітента непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 1001/2018 від 
10.01.2018 р., було прийнято рішення про призначення Генерального ди-
ректора. Призначено на посаду Генерального директора Рябко Михайла 
Григоровича (паспорт ВН 218401, виданий Бердичівським МРВ УМВС 
України в Житомирській обл., 29.08.2003). Призначено безстроково. По-
сади, які обіймав протягом останніх п’яти років  ТОВ «Український холдинг 
будівельних проектів» начальник дільниці, ТОВ «Геос», начальник дільни-
ці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. У посадових осіб 
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

Згідно Наказу генерального директора № 40к від 10.01.2018 звільнено 
Головного бухгалтера Кам’янську Наталiю Миколаївну (паспорт ТТ 258109 
виданий Солом’янським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi, 30.12.2014). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді перебувала 
9 років. У посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. На посаду Головного бухгалтера нікого не при-
значено.

Шановний аКцІонер!
прат «УКртара-воланпаК» повідомляє, 
що позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться  

02 лютого 2018 року, початок о 10 год.00 хв. за адресою:  
03045 м.Київ, вул.новопирогівська, 58а

порядок денний:
1. Про отримання кредиту в АБ «Укргазбанк» на протязі 2018 року та 

укладання договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки). 
2. Про внесення на протязі 2018 року змін та доповнень до кредитного 

договору №50.51.000001 від 06.02.2017р та договору іпотеки №50.51.0000011 
від 06.02.2017р

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів – 30 січня 2018року

Реєстрація акціонерів проводиться з 9 год 00хв. До 9год. 45хв. у день 
та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціоне-
ри повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
для уповноважених осіб  паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 
та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. 

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного 
зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03045 м.Київ, вул.Ново-
пирогівська, 58А, з 11год.30хв. до 12год.00хв. кожного четверга, а в день про-
ведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Морозова Валентина Миколаївна.

Довідки за тел.:0442594537 правління
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: пУблІчне аКцІонерне 
товариСтво «КСГ»

Код за ЄДРПОУ: 19364584
Місцезнаходження: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця 

Котляревського, будинок 12, офіс 8.
Міжміський код, телефон та факс: +380966656457
Електронна поштова адреса: partksg@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://19364584.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом 

злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду

ii. текст повідомлення
З метою зменшення адміністративних витрат, позачергові загальні збори 

акціонерів прийняли рішення про реорганізацію ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КСГ» шляхом перетворення його у товариство з додатковою 
відповідальністю (Протокол №19/01 від 12.01.2018р.). Результати голосу-
вання «за» 1 023 884 326 голосів або 100% присутніх голосів акціонерів на 
зборах, «проти»  0 голосів акціонерів.

Товариство, яке припиняється внаслідок перетворення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КСГ» (код ЄДРПОУ 19364584), місцезнаходження: 08300, 
Київська область, місто Бориспіль, вулиця Котляревського, будинок 12, офіс 8.

Товариство, яке утворюється внаслідок перетворення: ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСГ» (код ЄДРПОУ 19364584), міс-
цезнаходження: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Котля-
ревського, будинок 12, офіс 8.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також 
суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСГ», що перетворюється, конвертуються в 
частки підприємницького товаристваправонаступника ТОВАРИСТВА З ДО-
ДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСГ» та розподіляються серед його 
учасників. Не підлягають конвертації акції товариства, що беруть участь у 
перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного 
товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.. 

Коефіцієнт конвертації: одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КСГ» номінальною вартістю 0,10 грн. (десять копійок) дорівнює 
розміру частки 0,10 грн. (десять копійок) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА 
З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСГ».

На зборах учасників підприємницького товаристваправонаступника 
кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частка-
ми підприємницького товаристваправонаступника, власником яких він може 
стати внаслідок перетворення акціонерного товариства.

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСГ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості 

акцій належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КСГ» на дату затвердження установчих документів правонаступника.

Інших цінних паперів, окрім акцій, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КСГ» не емітувало, а відповідно, немає необхідності визначати за-
ходи щодо таких цінних паперів для товаристваправонаступника.

Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСГ» здійснюється таким чином, щоб розмір 
статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «КСГ» 
(153 000 000,00 грн.) дорівнював розміру статутного капіталу Публічного акці-
онерного товариства «КСГ» (153 000 000,00 грн.) до реорганізації. 

Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з додатковою 
відповідальністю «КСГ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості 
акцій, належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КСГ» до перетворення.

Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера в статутному капіталі това-
риства, що перетворюється, має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) 
у статутному капіталі товариства, створеного шляхом перетворення.

В обмін на акції, який почнеться наступного дня після затвердження рі-
шення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСГ» 
шляхом перетворення та триватиме до дня проведення загальних зборів, 
на яких буде затверджено передавальний акт, акціонери отримують пись-
мові зобов’язання про видачу відповідної частки в статутному капіталі то-
вариства, що створюється внаслідок перетворення.

Акціонер має право подати заяву на адресу товариства про надання 
письмового зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статут-
ному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Заява 
складається у довільній формі і подається (або надсилається) голові комісії 
з припинення за місцезнаходженням Товариства (08300, Київська область, 
місто Бориспіль, вулиця Котляревського, будинок 12, офіс 8) у робочі дні з 
10:00 години до 16:00 години.

Протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви комісія з припинення 
ПАТ «КСГ» видає зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі ТДВ.

Якщо акціонер не приймав участі у загальних зборах та не подав заяву 
про надання йому письмового зобов’язання про видачу частки у статутному 
капіталі ТДВ, ПАТ «КСГ» надішле йому поштою простим листом або вручить 
особисто під розпис письмове зобов’язання про видачу відповідної кількос-
ті часток товариства, що створюється внаслідок перетворення.

Обмін письмових зобов’язань на частки в статутному капіталі ТДВ «КСГ» 
відбувається відповідно до отриманих письмових зобов’язань про видачу від-
повідної частки товариства. Видача документу, який підтверджує право влас-
ності на частку в статутному капіталі ТДВ, здійснюється після державної реє-
страції припинення діяльності ПАТ «КСГ» у зв’язку з реорганізацією шляхом 
перетворенням та державної реєстрації ТДВ і терміном не обмежується. 

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

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

Голова комісії з припинення  ешматова айгуль Кодіржанівна
15.01.2018 р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КСГ»

Код за ЄДРПОУ: 19364584
Місцезнаходження: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця 

Котляревського, будинок 12, офіс 8.
Міжміський код, телефон та факс: +380966656457
Електронна поштова адреса: partksg@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://19364584.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КСГ» 
(Протокол №19/01 від 12.01.2018 р.) відбулися наступні зміни складу по-
садових осіб емітента:

обрано. Голова комісії з припинення – Ешматова Айгуль Кодіржанівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
12.01.2018р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у 
ТДВ та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Про-
токол №19/01 від 12.01.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до за-
кінчення процедури реорганізації. Часткою в статутному капіталі емітента 

не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
01.12.2013 по 31.03.2014 р – Молодший юрист «Незалежна Консалтингова 
Служба»; 02.04.2015 по даний час, керівник ТОВ «Імакс ЛТД» (сумісництво); 
З 08.05.2015 по 24.06.2015 Керівник ТОВ «Ветфактор»; 26.06.2015 по 
30.12.2015 Голова правління ПАТ «Переробник»; 15.12.2015 по даний час, 
керівник ТОВ «Вік ГруппІнвест» (сумісництво); 24.02.2015 по 06.03.2017 
Керівник ТОВ «Юридична компанія «Лексикон».

обрано. Член комісії з припинення – Атракович Костянтин Олегович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
12.01.2018р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у 
ТДВ та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Про-
токол №19/01 від 12.01.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до за-
кінчення процедури реорганізації. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фі-
зична особа підприємець з 20032013 роки; ТОВ «Експертноконсалтингова 
група «Укрмитсервіс» посада митний брокер з січня 2014 року до липня 2014 
року; Керівник Товариство з обмеженою відповідальністю «Юр Експерт»  
основне з грудня 2016 року.

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

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

Голова комісії з припинення  ешматова айгуль Кодіржанівна
15.01.2018 р.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «КСГ»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 

товариСтво 
"централЬний 
Гiрничо-
ЗбаГачУвалЬний 
Комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00190977
3. Місцезнаходження 50066, м. Кривий Рiг, 
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 4105301 (0564) 513282
5. Електронна поштова адреса cgk@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://cgok.metinvestholding.com/ru/
about/info

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товари-
ства (крім публічного акціонерного

товариства); 5 і більше відсотків про-
стих акцій публічного акціонерного 
товариства

ii. текст повідомлення
На пiдставi інформаційної довідки про акцiонерiв, якi володiють 10% та 

більше вiдсотками статутного капiталу емітента відповідно до даних реєстру 
власників iменних цiнних паперiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далi – 
Товариство або ПРАТ «ЦГЗК») станом на 31.12.2017 року, отриманого То-
вариством 11.01.2018 року від Центрального депозитарiю – Публiчного 
акціонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України», повідомля-
ємо про змiну пакету власника акцiй, якому належить 10 I більше відсотків 
простих акцій Товариства, а саме:

 частка власника акцiй – юридичної особи Метiнвест Б.В. (Metinvest B.V.) 
(реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Nassaulaan, буд.2А, 
оф.2514JS, ’sGravenhage, theNetherlands) в статутному капiталi Товариства 
збiльшилася з 49,7481% в загальнiй кiлькостi акцій до 49,751% в загальнiй 
кiлькостi акцій внаслiдок придбання акцій емітента на вторинному ринку. 

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 Шевчик Дмитро Володимирович

12.01.2018

повідомлення  
про загальні збори

прат «бериСлавСЬКий Завод 
ЗалiЗобетонниХ виробiв» 

(код ЄДРПОУ01349816, місцезнаходження: 74300, Херсонська область, 
м. Берислав, вул. Губайдулiна,б.11) повідомляє, що загальні збори акціо-
нерів відбудуться о 10 годині 22.02.2018 р., за місцезнаходженням това-
риства, в кабінеті директора. Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.30, при собі 
мати паспорт, довіреним особам – паспорт і довіреність. 

Дата складення переліку акціонерів,які мають право на участь у загаль-
них зборах 16.02.2018р. 

проект порядку денного: 
1.Обрання лічильної комісії 
2.Обрання Голови та секретаря зборів.
3.Прийняття рішень порядку проведення та регламенту роботи зборів. 
4.Звіт правління про результати діяльності за 2017 р. 
5.Звіт Наглядової ради за 2017 рік. 
6.Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. 

7. Затвердження річного звіту за 2017 рік. 
8.Розгляд збитків за 2017 рік. 
9.Обрання голови правління. 
10.Обрання голови наглядової ради. 
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть 

ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в кабінеті директора – 
Літвінова О.П. Телефон для довідок: (05546)75963.. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення загальних зборів.. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщено проект порядку денно-
го та проекти рішень www.betonberislav.at.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
(період звітн./поперед.): Активи 264.2/261,3. Основні засоби (за залишко-
вою вартістю) 27.9/31,2. Запаси 14.8/14,8. Сумарна дебіторська заборгова-
ність 154,2/154,2. Гроші та їх еквіваленти 67,3/61,1. Статутний капітал 
82,7/82,7. Поточні зобов’язання 180/180. Чистий прибуток (збиток) 2,9/2,7. 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 330840 / 330840. Чисельність працівни-
ків на кінець періоду (осіб) 1/1.

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
приватне аКцiонерне товариСтво 

«медтеХСервІС»
2. Код за ЄДРПОУ: 23154929
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, 

буд. 21Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4644972, (044) 4644972
5. Електронна поштова адреса: svsi54@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ii. текст повідомлення 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС» (далi – То-

вариство) повiдомляє, що 15.01.2018 р. вiд Центрального депозитарiю 
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» був 
отриманий Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, згiдно з 
яким вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв 
простих акцiй акціонерного товариства (крім публічного акціонерного това-
риства).

1. Зміст інформації:
Дата вчинення дії: 15.01.2018;

Власник пакета акцій: фізична особа;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-

кета акцій: 14,452869%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 

розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 15,364713%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 

пакета акцій: 38,434896%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 

зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 40,859787%.
2. Зміст інформації:
Дата вчинення дії: 15.01.2018;
Власник пакета акцій: фізична особа;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-

кета акцій: 23,982027%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 

розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 25,495074%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 

пакета акцій: 0%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 

зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 0%.
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 І.Д. Тураєв

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 15.01.2018

(дата) 

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ГрандiнвеСт»

2. Код за ЄДРПОУ: 35391715
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, 

пов. 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 562 67 02, (044) 562 67 02
5. Електронна поштова адреса: inga.ivaschenko@arricano.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://grandinvest.emitents.net.ua/ua/
docs

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
15.01.2018р. позачерговими загальними зборами акціонерів 

ПРАТ «ГРАНДIНВЕСТ» (протокол № 1/2018 від 15.01.2018р.) було прийнято 
рішення припини повноваження Ащєулова Вадима Васильовича на посаді 
генерального директора, шляхом звільнення за угодою сторін, з 15 січня 
2018 року (день звільнення). Підстава рішення: заява Ащєулова В. В., рі-
шення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГРАНДIНВЕСТ» 
(протокол № 1/2018 від 15.01.2018р.). Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать особі (у відсотках) 0,00%. Перебував на посаді  з 01.09.2017р. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необ-
хідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з кон-
кретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: Ащєулова В. В. 
виключено з підписантів ПРАТ «ГРАНДIНВЕСТ», а саме: з переліку осіб, які 
мають право вчиняти юридичні дії від імені ПРАТ «ГРАНДIНВЕСТ» без до-
віреності, у томі числі підписувати договори, у зв'язку з його звільненням з 
посади Генерального директора. 

15.01.2018р. позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПРАТ «ГРАНДIНВЕСТ» (протокол № 1/2018 від 15.01.2018р.) було прийнято 
рішення призначити Панченка Андрія Григоровича на посаду генерального 
директора. Підстава рішення: рішення позачергових загальних зборів акціо
нерів ПРАТ «ГРАНДIНВЕСТ» (протокол № 1/2018 від 15.01.2018р.), заява 
Панченко А.Г. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках)  
0,00%. Строк, на який обрано: безстроково, до переобрання. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п»яти років: заступник директора, 
головний інженер проектів. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додат-
кова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації 
про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності 
емітента: Панченко А. Г. призначено на посаду генерального директора з 
16 січня 2018 року. 

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

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

2. Генеральний директор  панченко а. Г. 
16.01.2018

повІдомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «промІнЬ-1»
(код ЄДРПОУ 00291351, місцезнаходження згідно з реєстраційними 

документами: 65042, Одеська обл., м. Одеса,  
вул. Восьмого березня буд. 77  М)

ПРАТ «ПРОМІНЬ1» (надалі за текстом  Товариство) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 19 лю-
того 2018 року о 11:00 годині за адресою: м. одеса, вул. восьмого бе-
резня буд. 77 м, виробничо-технічний відділ колишньої споруди за-
водоуправління, 2-поверх, приміщення № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 годин відповідно до пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24:00 годин 13 лютого 2018 року у порядку встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України. 

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у 
зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодав-
ством.

перелік питань включені до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішення з 

питання проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства 

за 2017 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2017 рік. 
5. Затвердження висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття 

рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законо-
давства України за 2017 рік. 

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен 
акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту 

порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови на-
глядової ради за місцезнаходженням Товариства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку 
денного за адресою: м. Одеса, вул. Восьмого березня, 77 М, виробничо
технічний відділ колишньої споруди заводоуправління, 2поверх, приміщен-
ня № 1 у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва: 13:0014:00), а в день про-
ведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дирек-
тор Максименко Надія Ростиславівна. Телефон для довідок: 0965456633.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.00291351.scua.com

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «промІнЬ - 1» (тис.грн.):

Найменування показника Період
2017р. 2016р.

Усього активів 2493,9 2016,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2383,5 1931,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 40,5 36,8
Сумарна дебіторська заборгованість 7,1 3,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 60,8 42,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1620,8 1590,1
Власний капітал 2460,1 1984,5
Статутний капітал 191,3 191,3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 31,5 31,5
Чистий прибуток (збиток) 30,7 154,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 924 924
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець 4 5

приватне аКцІонерне товариСтво «промІнЬ-1»

Затверджено Рішенням Ліквідаційної комісії 
пнвІфЗт «УКраЇнСЬКий проеКт» 

протокол №1 від 12 січня 2018 року
Інформація щодо ліквідації пайового не диверсифікованого 

венчурного інвестиційного фонду закритого типу «УКраЇнСЬКий 
проеКт», порядку та строку пред`явлення кредиторами вимог до 

нього
Ліквідаційна комісія повідомляє про те, що 11.01.2018 р. наказом Гене-

рального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 

з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ 
ФОНДИ» прийнято рішення про ліквідацію пайового недиверсифікованого 
венчурного інвестиційного фонду закритого типу «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ» 
(код за ЄДРІСІ 233915).

Заяви з вимогами кредиторів пайового недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду закритого типу «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ» приймають-
ся протягом 2х місяців з дати публікації цього оголошення за адресою: 03151, 
м. Київ, вул. Ушинського, 40, ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ». Телефон 
для довідок (044)2001060. Голова Ліквідаційної комісії Захараш Т.І.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №11, 17 січня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  Публічне акціонерне товариство 
«Полтаваобленерго» 

2. Код за ЄДРПОУ  00131819
3. Місцезнаходження  36022 Полтава Старий Поділ, 5
4. Міжміський код, телефон та факс  (0532) 516359 (0532) 516259
5. Електронна поштова адреса  kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації  www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення  Відомос-
ті про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

ii. текст повідомлення 
1).Згідно отриманого Витягу переліку акціонерів від депозитарної уста-

нови ТОВ «ІнтерСервісРеєстр» 16.01.2018 року, відбулася зміна пакету 
власника акцій емітента.

Дата вчинення дії: 16.01.2018;
Повне найменування юридичної особи  власника пакета акцій : Ведлесс 

Холдінг Лімітед / Wadless Holdings Limited;
Місцезнаходження юридичної особи  власника пакета акцій (тільки для 

юридичної особи): вул. Джіанну Кранідіоті,10 Найс Дей Хауз, 4й поверх, кв./
офіс 401, NICOSIA, 1065, Кіпр ;

Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстра-
ційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстра-
цію юридичної особи (для юридичної особи  нерезидента): HE 118080;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій:10,012671 %;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 10,084775%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій: 0,013124 %;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 0,013219%.

2).Згідно отриманого Витягу переліку акціонерів від депозитарної уста-
нови ТОВ «ІнтерСервісРеєстр» 16.01.2018 року, відбулася зміна пакету 
власника акцій емітента.

Дата вчинення дії: 16.01.2018;

Повне найменування юридичної особи  власника пакета акцій : Алман-
зар Холдінгз Лімітед / Almanzar Holdings Limited;

Місцезнаходження юридичної особи  власника пакета акцій (тільки для 
юридичної особи):вул. Джіанну Кранідіоті,10 Найс Дей Хауз, 4й поверх,  
кв./офіс 401, NICOSIA, 1065, Кіпр ;

Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстра-
ційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстра-
цію юридичної особи (для юридичної особи  нерезидента): HE125035;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій: 0%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 0 %;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій: 9,999547%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 10,071556%.

3).Згідно отриманого Витягу переліку акціонерів від депозитарної уста-
нови ТОВ «ІнтерСервісРеєстр» 16.01.2018 року, відбулася зміна пакету 
власника акцій емітента.

Дата вчинення дії: 16.01.2018;
Повне найменування юридичної особи  власника пакета 

акцій:Товавриство з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
МЕРИДІАН»;

Місцезнаходження юридичної особи  власника пакета акцій : Вул. Ми-
хайла ОмельяновичаПавленка, буд. 4/6, м.Київ ;

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань : 34938117 ;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру па-
кета акцій: 12,592752%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 12,683436 %;

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру 
пакета акцій: 12,566722%;

Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після 
зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 12,657218 %.

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 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Засіменко Євген Юрійович

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «полтаваобленерГо»

повІдомлення про виниКнення оСобливоЇ ІнформацІЇ  
про емІтента 

Повне найменування: 
приватне аКцiонерне товариСтво «видав-
ництво «КиЇвСЬКа правда» Корпоративне 
пiдприЄмСтво даК «УКрвидавполiГрафiя»

Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 05905674
Адреса місцезнаходження 04136, м. Київ,  

вул.Маршала Гречка, б.13
Телефон емітента (044) 4430105 (044) 4430100
Електронна поштова адреса емітента 05905674@mail.gov.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 05905674.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

15.01.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» 
КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»

(надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб 
Товариства. 

Звільнено посадову особу – Ревiзор Агеєнко Ольга Валерiївна (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено 
за власним бажанням. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду 
з 12.10.2015 р. 

Обрано на посаду особу – Ревізор Якименко Наталія Василівна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку 
з звільненням попереднього Ревізора. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник сектору фінансового планування та вну-
трішньої звітності фінансового управління Державної інноваційної 
фінансовокредитної установи, м.Київ. Особі не належать акції Товариства. 
Посадову особу обрано строком відповідно до Статуту Товариства. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства Голова правлiння лукасевич iван iванович.

визначені або поновлені рейтингові оцінки 
тов «ра «еКСперт-рейтинГ» за період 01.12.2017–31.12.2017 року

Назва емітента / фінансової установи Код ЄДРПОУ Тип рейтингу Рейтингова дія Рейтингова оцінка Прогноз Дата останньої рейтингової дії
АСКА, УАСК 13490997 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 04.12.2017
Брокбізнес, АТ СК 20344871 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 04.12.2017
БУСІН, ПрАТ СК 19492371 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 06.12.2017
КРЕДОБАНК, ПАТ 09807862 РП Поновлення uaAAА Стабільний 07.12.2017
КРЕДОБАНК, ПАТ  облігації серії А та В 09807862 РБІ Присвоєння uaAAА Стабільний 07.12.2017
АГРОПРОСПЕРІС БАНК, ПАТ 35590956 РП Присвоєння uaАА Стабільний 08.12.2017
СІТІБАНК, ПАТ 21685485 РП Присвоєння uaAАА Стабільний 15.12.2017
ВТБ Банк, ПАТ 14359319 РП Поновлення uaAА, ua1 Стабільний 18.12.2017
ПРОСТОстрахування, ПрАТ СК 24745673 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 18.12.2017
УКРСИББАНК, ПАТ 09807750 РП Поновлення uaAAА Стабільний 18.12.2017
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повІдомлення про виниКнення оСобливоЇ ІнформацІЇ  
про емІтента 

Повне найменування: приватне аКцiонерне това-
риСтво «проеКтний i наУКово-виробничий 
центр «полiном» Корпоративне 
пiдприЄмСтво даК «УКрвидавполiГрафiя»
Організаційноправова 
форма

Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 02425034
Адреса місцезнаходження 01054, м. Київ вул. Воровського, 32б
Телефон емітента (044)4560099
Електронна поштова адреса 
емітента

polinom@emitent.net.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
www.dakprint.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

15.01.2018 р. рішенням єдиного акціонера Приватного акцiонерного 
товариства «Проектний i наукововиробничий центр «Полiном» корпора-
тивне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя»  (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.

Звільнено посадову особу – Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження 
припинено за власним бажанням. Особі не належать акції Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини немає. Особа 
займала посаду з 01.12.2011 р. 

Обрано на посаду особу – Ревізор Якименко Наталія Василівна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку 
з звільненням попереднього Ревізора. Непогашеної судимості за корис-
ливі  та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник сектору фінансового планування та вну-
трішньої звітності фінансового управління Державної інноваційної 
фінансовокредитної установи, м.Київ. Особі не належать акції Товариства. 
Посадову особу обрано строком відповідно до Статуту Товариства. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства Директор Онiщенко Олена Володимирiвна.

повІдомлення  
про виниКнення оСобливоЇ ІнформацІЇ  

про емІтента 
Повне найменування: 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«полiГрафКниГа» Корпоративне 

пiдприЄмСтво даК «УКрвидавполiГрафiя»
Організаційноправова 
форма

Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 02470135
Адреса місцезнаходження 03057, м.Київ, вул. О. Довженка, б.3
Телефон емітента (044) 4561161
Електронна поштова адреса 
емітента

Poligrafkniga.prat@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.poligrafkniga.prat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

15.01.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.

Звільнено посадову особу – Ревізор Запольська Алiна Олександрiвна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження 
припинено за власним бажанням. Особі не належать акції Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа 
займала посаду з 28.11.2014 р. 

Обрано на посаду особу – Ревізор Якименко Наталія Василівна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку 
з звільненням попереднього Ревізора. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник сектору фінансового планування та вну-
трішньої звітності фінансового управління Державної інноваційної 
фінансовокредитної установи, м.Київ. Особі не належать акції Товариства. 
Посадову особу обрано строком відповідно до Статуту Товариства. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства Голова Правлiння Челомбiтько I.М.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУблІчне аКцІонерне 
товариСтво «лиСи-
чанСЬКнафтопродУКт»

2. Код за ЄДРПОУ 03484062
3. Місцезнаходження 93117, Луганська обл., місто Лисичанськ, 

вулиця Артемівська, будинок 61
4. Міжміський код, телефон та факс 0645199775 0645199787
5. Електронна поштова адреса aytіmchenko@lіsnp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосе-
редковано особою (особами, що діють 
спільно) з урахуванням кількості акцій, 
які належать їй та її афілійованим осо-
бам значного контрольного пакета у 
розмірі 75 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення. У цьому повідомленні датою вчинення дії є 
15.01.2018 року  дата отримання емітентом інформації від власників акцій 
відповідно до статей 65  651 Закону України «Про акціонерні товариства».

За інформацією, отриманою емітентом 15.01.2018 року від компанії «ГЛУС-
КО ЕНЕРДЖІ СА» (GLUSCO energy SA), внаслідок придбання 100% акцій 

Компанії РОСНЄФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ROSNEFT 
MANAGEMENT COMPANY LІMІTED), компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» (далі 
по тексту цього повідомлення  власник) 21.12.2017 року опосередковано на-
була значний контрольний пакет у розмірі 86,49% простих акцій ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ПАТ «ЛНП»). 
Компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» (GLUSCO energy SA) є юридичною особою  
нерезидентом, створена за законодавством Швейцарії, ідентифікаційний номер 
підприємства CHE151.177.589. 

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій ПАТ «ЛНП» до на-
буття права власності на такий пакет акцій  0%, та в загальній кількості голо-
суючих акцій  0%. Розмір частки (опосередкованої участі) власника акцій в за-
гальній кількості акцій ПАТ «ЛНП» після набуття права власності на такий пакет 
акцій  86,49%, та в загальній кількості голосуючих акцій  99.46%. Компанія 
«ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» прямо акціями ПАТ «ЛНП» не володіє.

Найвища ціна придбання акцій ПАТ «ЛНП» протягом 12 місяців, що переду-
ють дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату на-
буття такого пакета за інформацією компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» відсутня, 
оскільки компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» прямо не придбавала.

Найвища ціна придбання акцій ПАТ «ЛНП» протягом 12 місяців, що переду-
ють дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату на-
буття такого пакета емітенту не відома, оскільки емітент не був стороною угоди 
про таке придбання.

ІІІ. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління тимченко андрій юрійович 15.01.2018.

повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «автотранСпортне пІдприЄм-
Ство-0928» . 2. Код за ЄДРПОУ: 03345863. 3. Місцезнаходження: 
76007, IваноФранкiвська обл., м.ІваноФранківськ, вул.Максимовича, 11.  
4. Міжміський код, телефон, факс: (0342) 568439. 5. Електронна поштова 
адреса: atp.0928@ukr.net . 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.atp0928.if.ua . 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства.

ІІ. текст повідомлення: 
Емітент 12.01.2018р. отримав від ПАТ «НДУ» інформацію про зміни щодо 

власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій, зокрема: 
1) частка акціонерафізичної особи у загальній кількості акцій зменшилася 
з 41,62% до 21,31 %, в тому числі у загальній кількості голосуючих акцій 
зменшилася з 44,12 % до 22,59 %; 2) частка акціонерафізичної особи у 
загальній кількості акцій змінилася з 0 % до 20,31 %, в тому числі у загаль-
ній кількості голосуючих акцій змінилася з 0 % до 21,53 %.

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

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

директор  василечко м.З. 
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУблІчне аКцІонерне товари-

Ство «ХмелЬницЬКобленерГо»
2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 787859, ф. 670667 
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ По-

ложення: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

ІІ.текст повідомлення
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «Хмельницькобленерго» до значних правочинiв 

незалежно вiд вартостi вiдноситься укладення кредитних договорів. 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» від 12.01.2018 р. 

(протокол № 7) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, предметом якого є відкриття овердрафтового кредиту з ПАТ КБ 
«Приватбанк» з максимальним загальним лімітом кредитування в сумі 
30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень) строком до 27.12.2018 року. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 1744264 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності  1,72 %. 

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

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

в.о. Генерального директора  о.І.Козачук 
12.01.2018 p.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво  
«ХмелЬницЬКобленерГо»

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05450044
3. Місцезнаходження: Україна, 10001, м. Житомир, пров. I-й Iподром-

ний, буд. 15-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 36-14-03 (0412) 36-14-87
5. Електронна поштова адреса: ztpusk@ emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ztpusk.ho.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або
суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приватно-

го акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", які відбулися 15
січня 2018 року (Протокол №1 від 15.01.2018 р.), було прийнято рішення
щодо припинення Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА".

Результати голосування: "За" - 88672 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь
у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення:
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-пра-
вової форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА" всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зо-
бов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступни-
ка - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" відповідно до передавального акту, що буде складений після спливу
строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капітал Това-
риства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" до-
рівнюватиме розміру статутного капіталу Приватного акціонерного това-

риства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", розмір якого становить 35596,00
грн. (тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість гривень 00 копійок) (у
випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу може
зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають об-
міну). 

Приватне акціонерне товариство "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" здій-
снює обмін акцій Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКО-
НАЛАДКА" на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється внаслідок пе-
ретворення. Акції Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" конвертуються у частки Товариства з обмеженою відпові-
дальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється шляхом перет-
ворення Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА", та розподіляються серед його учасників. Кожен з акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" має право отри-
мати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється шляхом перетворення
Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА". Роз-
поділ часток Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій,
що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного
товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що перетворюється. Акції това-
риства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонас-
тупника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме:
1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25
грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіта-
лі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів ак-
ціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "ЖИТО-
МИРПУСКОНАЛАДКА" на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь в загальних зборах, на яких буде затверджено переда-
вальний акт. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери,
які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий ви-
куп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення П. М. Федоренко 15 січня 2018 р.

Повідомлення кредиторам про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою

відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (надалі за текстом - Товариство)
(код ЄДРПОУ 05450044, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирська
обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-А) (Про-
токол загальних зборів акціонерів Товариства від 15.01.2018 р. №1) було
прийнято рішення припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" шляхом його реорганізації
(перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА", яке відповідно до Цивільного кодексу України з момен-
ту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна,
прав та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИ-
ТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (результати голосування: "За" - 88672 голосів
(100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які ма-
ють право приймати участь у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався"
- 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Товариства у зв'язку з й-
ого реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою від-
повідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" у наступному  складі: Федо-
ренко Павло Миколайович - Голова Комісії,  член Комісії - Прус Василь
Павлович.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства"
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припи-

нення, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х
місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" шляхом перетворення у встановленому порядку за місцез-
находженням Комісії з припинення на ім'я Голови комісії з припинення. Ви-
моги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим законо-
давством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів
застави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 10001,
Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, буди-
нок 15-А.

Телефон для довідок: (0412) 361487  
Голова комісії з припинення Федоренко П. М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05450044
3. Місцезнаходження: Україна, 10001, м. Житомир, пров. I-й Iподром-

ний, буд. 15-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 36-14-03 (0412) 36-14-87
5. Електронна поштова адреса: ztpusk@ emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ztpusk.ho.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або
суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приватно-

го акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", які відбулися 15
січня 2018 року (Протокол №1 від 15.01.2018 р.), було прийнято рішення
щодо припинення Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА".

Результати голосування: "За" - 88672 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь
у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення:
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-пра-
вової форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА" всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зо-
бов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступни-
ка - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" відповідно до передавального акту, що буде складений після спливу
строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капітал Това-
риства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" до-
рівнюватиме розміру статутного капіталу Приватного акціонерного това-

риства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", розмір якого становить 35596,00
грн. (тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість гривень 00 копійок) (у
випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу може
зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають об-
міну). 

Приватне акціонерне товариство "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" здій-
снює обмін акцій Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКО-
НАЛАДКА" на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється внаслідок пе-
ретворення. Акції Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" конвертуються у частки Товариства з обмеженою відпові-
дальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється шляхом перет-
ворення Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА", та розподіляються серед його учасників. Кожен з акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" має право отри-
мати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється шляхом перетворення
Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА". Роз-
поділ часток Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій,
що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного
товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що перетворюється. Акції това-
риства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонас-
тупника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме:
1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25
грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіта-
лі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів ак-
ціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "ЖИТО-
МИРПУСКОНАЛАДКА" на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь в загальних зборах, на яких буде затверджено переда-
вальний акт. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери,
які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий ви-
куп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення П. М. Федоренко 15 січня 2018 р.

Повідомлення кредиторам про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою

відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (надалі за текстом - Товариство)
(код ЄДРПОУ 05450044, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирська
обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-А) (Про-
токол загальних зборів акціонерів Товариства від 15.01.2018 р. №1) було
прийнято рішення припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" шляхом його реорганізації
(перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА", яке відповідно до Цивільного кодексу України з момен-
ту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна,
прав та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИ-
ТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (результати голосування: "За" - 88672 голосів
(100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які ма-
ють право приймати участь у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався"
- 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Товариства у зв'язку з й-
ого реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою від-
повідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" у наступному  складі: Федо-
ренко Павло Миколайович - Голова Комісії,  член Комісії - Прус Василь
Павлович.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства"
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припи-

нення, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х
місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" шляхом перетворення у встановленому порядку за місцез-
находженням Комісії з припинення на ім'я Голови комісії з припинення. Ви-
моги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим законо-
давством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів
застави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 10001,
Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, буди-
нок 15-А.

Телефон для довідок: (0412) 361487  
Голова комісії з припинення Федоренко П. М.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Львівська пивна компанія»
2. Код за ЄДРПОУ: 33285781
3. Місцезнаходження: 79069 Львів, Шевченка, 323
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 2349045, 032 2349044
5. Електронна поштова адреса: Moroz_I@lpk.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://lpk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
16.01.2018 року Генеральний директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Львівська пивна компанія» задовольнив заяву Го-
ловного бухгалтера товариства Мороз Ірини Валентинівни (займала 
посаду з 24.10.2017р.) про звільнення з роботи за власним бажанням, 
Товариство видало відповідний наказ та звільнило її з займаної по-
сади.

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  Солтис н.в.
16.01.2018

TовариСтво З обмеЖеною вІдповІдалЬнІСтю  
«лЬвІвСЬКа пивна КомпанІя»

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

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКий наУКово-доСлiдний iнСтитУт 
СпецiалЬниХ видiв дрУКУ» Корпоративне 
пiдприЄмСтво даК «УКрвидавполiГрафiя»
2. Код за ЄДРПОУ 02426463
3. Місцезнаходження 02156, Київ, вулиця Кiото, будинок 28
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5132427 (044)5138263
5. Електронна поштова адреса finansi@ukrndisvd.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ukrndisvd.org.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 
15.01.2018 року. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi протоко-
лу №15/1/20181 вiд 15.01.2018 року. Посадова особа Назаренко Тетяна 
Миколаївна , яка займала посаду ревiзора, звiльнена. Посадова особа не 

надала згоду на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, ревiзор «УкрНДIСВД», бух-
галтер ПАТ ДАК «Укрвидавполiграфiя».

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 01.12.2011 року до 
15.01.2018 року. 

Рiшення про призначення прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» 
вiд 15.01.2018 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi 
протоколу №15/1/20181 вiд 15.01.2018 року. Посадова особа Якименко 
Наталiя Василiвна, яка призначена на посаду ревiзора не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала посадова особа про-
тягом останнiх п`яти рокiв, начальник сектору фiнансового планування та 
внутрiшьої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної 
фiнансовокредитної установи,м.Київ. Строк, на який призначено особу: 
строком на 5 рокiв.

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 Деревянко Олексiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.01.2018
(дата)

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

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

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

«Енергія»
2. Код за ЄДРПОУ – 13699556
3. Місцезнаходження – 08700, Київська обл., Обухівський рн, м. Обухів, 

вул. Промислова, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс – (04572)71311, 72175
5. Електронна поштова адреса – pat@energiya.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розміщення інформації – http://energiya.kiev.ua/news.html 
7. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текс повідомлення

На підставі листаповідомлення від 15 січня 2018р. вих. № 15543 
Приватного акціонерного товариства «Київський картоннопаперовий 
комбінат» (далі  ПрАТ «Київський КПК»), який є акціонером ПрАТ «Енер-
гія» та керуючись п. 11.11.5. Статуту ПрАТ «Енергія» та п. 5.11.5 По-
ложення про Наглядову раду ПрАТ «Енергія, у зв’язку із заміною члена 
Наглядової ради – представника акціонера, припинено повноваження 
члена Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Мацкевича Миколи Івановича 
(паспорт СН № 816719, виданий Печерським РВГУ МВС України в 
м. Києві 05.06.1998р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не 
володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. На даній посаді перебував з 27.04.2015р. по 
15.01.2018р.

На підставі листаповідомлення від 15 січня 2018р. вих. № 15543 
ПрАТ «Київський КПК», який є акціонером ПрАТ «Енергія» та керуючись 
п. 11.11.5. Статуту ПрАТ «Енергія» та п. 5.11.5 Положення про Наглядо-
ву раду ПрАТ «Енергія», у зв’язку із заміною члена Наглядової ради – 
представника акціонера, припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПрАТ »Енергія» Комар Ольги Василівни (паспорт СО № 081352 

виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 14.05.1999р.). Част-
кою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На даній 
посаді перебувала з 27.04.2015р. по 15.01.2018р.

На підставі листаповідомлення від 15 січня 2018р. вих. № 15543 
ПрАТ «Київський КПК», який є акціонером ПрАТ «Енергія» та керуючись 
п. 11.11.5. Статуту ПрАТ «Енергія» та п. 5.11.5 Положення про Наглядову 
раду ПрАТ «Енергія», у зв’язку із заміною члена Наглядової ради – пред-
ставника акціонера, набуто повноваження з 15.01.2018 року члена На-
глядової ради ПрАТ »Енергія» Гладкохатою Наталією Олексієвною (пас-
порт СК № 596380 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській 
області 24.07.1997р.) Часткою в статутному капіталі Товариства не воло-
діє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський КПК». Про-
тягом останніх п’яти років та на даний час обіймає посаду начальник 
відділу планування та аналізу фінансовогосподарської діяльності 
ПрАТ «Київський КПК».

На підставі листаповідомлення від 15 січня 2018р. вих. № 15543 
ПрАТ «Київський КПК», який є акціонером ПрАТ «Енергія» та керуючись 
п. 11.11.5. Статуту ПрАТ «Енергія» та п. 5.11.5 Положення про Нагля-
дову раду ПрАТ «Енергія», у зв’язку із заміною члена Наглядової ради – 
представника акціонера, набуто повноваження з 15.01.2018 року члена 
Наглядової ради ПрАТ »Енергія» Тупіковою Наталією Валеріївною (пас-
порт СТ № 361743 виданий Обухівським РВ Управління ДМС України в 
Київській області 29.08.2013р.) Часткою в статутному капіталі Товари-
ства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київ-
ський КПК». Протягом останніх п’яти років та на даний час обіймає 
посаду провідний юрисконсульт ПрАТ «Київський КПК».

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

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

Голова правління  ю.ф.Шигірт 
17.01.2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«енерГІя»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05450044
3. Місцезнаходження: Україна, 10001, м. Житомир, пров. I-й Iподром-

ний, буд. 15-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 36-14-03 (0412) 36-14-87
5. Електронна поштова адреса: ztpusk@ emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ztpusk.ho.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або
суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приватно-

го акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", які відбулися 15
січня 2018 року (Протокол №1 від 15.01.2018 р.), було прийнято рішення
щодо припинення Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА".

Результати голосування: "За" - 88672 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь
у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення:
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-пра-
вової форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА" всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зо-
бов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступни-
ка - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" відповідно до передавального акту, що буде складений після спливу
строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капітал Това-
риства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" до-
рівнюватиме розміру статутного капіталу Приватного акціонерного това-

риства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", розмір якого становить 35596,00
грн. (тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість гривень 00 копійок) (у
випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу може
зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають об-
міну). 

Приватне акціонерне товариство "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" здій-
снює обмін акцій Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКО-
НАЛАДКА" на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється внаслідок пе-
ретворення. Акції Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" конвертуються у частки Товариства з обмеженою відпові-
дальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється шляхом перет-
ворення Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА", та розподіляються серед його учасників. Кожен з акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" має право отри-
мати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється шляхом перетворення
Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА". Роз-
поділ часток Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій,
що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного
товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що перетворюється. Акції това-
риства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонас-
тупника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме:
1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25
грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіта-
лі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів ак-
ціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "ЖИТО-
МИРПУСКОНАЛАДКА" на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь в загальних зборах, на яких буде затверджено переда-
вальний акт. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери,
які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий ви-
куп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення П. М. Федоренко 15 січня 2018 р.

Повідомлення кредиторам про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою

відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (надалі за текстом - Товариство)
(код ЄДРПОУ 05450044, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирська
обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-А) (Про-
токол загальних зборів акціонерів Товариства від 15.01.2018 р. №1) було
прийнято рішення припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" шляхом його реорганізації
(перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА", яке відповідно до Цивільного кодексу України з момен-
ту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна,
прав та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИ-
ТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (результати голосування: "За" - 88672 голосів
(100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які ма-
ють право приймати участь у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався"
- 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Товариства у зв'язку з й-
ого реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою від-
повідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" у наступному  складі: Федо-
ренко Павло Миколайович - Голова Комісії,  член Комісії - Прус Василь
Павлович.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства"
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припи-

нення, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х
місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" шляхом перетворення у встановленому порядку за місцез-
находженням Комісії з припинення на ім'я Голови комісії з припинення. Ви-
моги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим законо-
давством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів
застави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 10001,
Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, буди-
нок 15-А.

Телефон для довідок: (0412) 361487  
Голова комісії з припинення Федоренко П. М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05450044
3. Місцезнаходження: Україна, 10001, м. Житомир, пров. I-й Iподром-

ний, буд. 15-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 36-14-03 (0412) 36-14-87
5. Електронна поштова адреса: ztpusk@ emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ztpusk.ho.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомос-
ті про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або
суду

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приватно-

го акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", які відбулися 15
січня 2018 року (Протокол №1 від 15.01.2018 р.), було прийнято рішення
щодо припинення Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА".

Результати голосування: "За" - 88672 голосів (100 % голосів від загаль-
ної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь
у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався" - 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення:
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-пра-
вової форми - акцiонерне товариство.

При перетворенні Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА" всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зо-
бов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступни-
ка - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" відповідно до передавального акту, що буде складений після спливу
строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капітал Това-
риства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" до-
рівнюватиме розміру статутного капіталу Приватного акціонерного това-

риства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", розмір якого становить 35596,00
грн. (тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість гривень 00 копійок) (у
випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу може
зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають об-
міну). 

Приватне акціонерне товариство "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" здій-
снює обмін акцій Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКО-
НАЛАДКА" на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відпо-
відальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється внаслідок пе-
ретворення. Акції Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" конвертуються у частки Товариства з обмеженою відпові-
дальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється шляхом перет-
ворення Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА", та розподіляються серед його учасників. Кожен з акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" має право отри-
мати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що створюється шляхом перетворення
Приватного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА". Роз-
поділ часток Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій,
що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного
товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", що перетворюється. Акції това-
риства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонас-
тупника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме:
1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25
грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіта-
лі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів ак-
ціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "ЖИТО-
МИРПУСКОНАЛАДКА" на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь в загальних зборах, на яких буде затверджено переда-
вальний акт. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери,
які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий ви-
куп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення П. М. Федоренко 15 січня 2018 р.

Повідомлення кредиторам про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАД-
КА" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою

відповідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (надалі за текстом - Товариство)
(код ЄДРПОУ 05450044, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирська
обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, будинок 15-А) (Про-
токол загальних зборів акціонерів Товариства від 15.01.2018 р. №1) було
прийнято рішення припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" шляхом його реорганізації
(перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА", яке відповідно до Цивільного кодексу України з момен-
ту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна,
прав та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИ-
ТОМИРПУСКОНАЛАДКА" (результати голосування: "За" - 88672 голосів
(100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які ма-
ють право приймати участь у голосуванні), "Проти" - 0 голосів, "Утримався"
- 0 голосів) та призначено Комісію з припинення Товариства у зв'язку з й-
ого реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою від-
повідальністю "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА" у наступному  складі: Федо-
ренко Павло Миколайович - Голова Комісії,  член Комісії - Прус Василь
Павлович.

На виконання вимог ст. 82 закону України "Про акціонерні товариства"
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припи-

нення, повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х
місяців з моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРПУС-
КОНАЛАДКА" шляхом перетворення у встановленому порядку за місцез-
находженням Комісії з припинення на ім'я Голови комісії з припинення. Ви-
моги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим законо-
давством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства"
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів
застави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 10001,
Житомирська обл., місто Житомир, ПРОВУЛОК 1-Й ІПОДРОМНИЙ, буди-
нок 15-А.

Телефон для довідок: (0412) 361487  
Голова комісії з припинення Федоренко П. М.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05450044
3. Місцезнаходження: Україна, 10001, м. Житомир, пров. I-й Iподром-

ний, буд. 15-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 36-14-03 (0412) 36-14-87
5. Електронна поштова адреса: ztpusk@ emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ztpusk.ho.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приват-

ного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", які відбули-
ся 15 січня 2018 року (Протокол №1 від 15.01.2018 р.), у зв'язку з прий-
няттям рішення про перетворення Товариства та необхідністю призначен-
ня комісії з припинення, призначено (до завершення процедури перетво-
рення) Комісію з припинення у складі: 

- призначений 15.01.2018 р. Голова комісії з припинення Федоренко
Павло Миколайович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних; володіє пакетом акцій в розмірі 62.27666 % статутного капіта-
лу емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: директор; посадову особу призначено на невизначений термін - до
завершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

- призначений 15.01.2018 р. Член комісії з припинення Прус Василь
Павлович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них; володіє пакетом акцій в розмірі 1.40465 % статутного капіталу емітен-
та; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голо-
ва Наглядової ради; посадову особу призначено на невизначений термін
- до завершення процедури перетворення; непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення П. М. Федоренко 
15 січня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГРУП"

2. Код за ЄДРПОУ: 23366525
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Мечникова, 10-Б, оф. 401
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-37-77 (056) 745-37-00
5. Електронна поштова адреса: 23366525@mail.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ingroup.fm
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

11.01.2018 р. наказом Генерального директора Семiчевську Свiтлану
Борисiвну безстроково призначено на посаду Головного бухгалтера. Пiд-
става - заява Семiчевської С.Б. Протягом останніх п'яти років обіймала по-
саду головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Журавель Кирило Сергiйович

12.01.2018 р.

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: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 15.01.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 15.01.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 13
на суму 80 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
80 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 654 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

16.01.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05450044
3. Місцезнаходження: Україна, 10001, м. Житомир, пров. I-й Iподром-

ний, буд. 15-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 36-14-03 (0412) 36-14-87
5. Електронна поштова адреса: ztpusk@ emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ztpusk.ho.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приват-

ного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", які відбули-
ся 15 січня 2018 року (Протокол №1 від 15.01.2018 р.), у зв'язку з прий-
няттям рішення про перетворення Товариства та необхідністю призначен-
ня комісії з припинення, призначено (до завершення процедури перетво-
рення) Комісію з припинення у складі: 

- призначений 15.01.2018 р. Голова комісії з припинення Федоренко
Павло Миколайович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних; володіє пакетом акцій в розмірі 62.27666 % статутного капіта-
лу емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: директор; посадову особу призначено на невизначений термін - до
завершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

- призначений 15.01.2018 р. Член комісії з припинення Прус Василь
Павлович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них; володіє пакетом акцій в розмірі 1.40465 % статутного капіталу емітен-
та; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голо-
ва Наглядової ради; посадову особу призначено на невизначений термін
- до завершення процедури перетворення; непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення П. М. Федоренко 
15 січня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГРУП"

2. Код за ЄДРПОУ: 23366525
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Мечникова, 10-Б, оф. 401
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-37-77 (056) 745-37-00
5. Електронна поштова адреса: 23366525@mail.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ingroup.fm
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

11.01.2018 р. наказом Генерального директора Семiчевську Свiтлану
Борисiвну безстроково призначено на посаду Головного бухгалтера. Пiд-
става - заява Семiчевської С.Б. Протягом останніх п'яти років обіймала по-
саду головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Журавель Кирило Сергiйович

12.01.2018 р.

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: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 15.01.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 15.01.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 13
на суму 80 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
80 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 654 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

16.01.2018

прат «еК «ЖитомиробленерГо» 
(код ЄДРПОУ 22048622), емітент облігацій, повідомляє, що 

згідно з рішенням про випуск облігацій ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИР
ОБЛЕНЕРГО» (свідоцтво про реєстрацію випуску №27/2/2017, дата 
реєстрації 23.06.2017р.), емітентом прийнято рішення про вста-
новлення розміру відсоткової ставки за облігаціями серії С по 
третьомушостому відсот ковому періоду на рівні 16% річних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 05450044
3. Місцезнаходження: Україна, 10001, м. Житомир, пров. I-й Iподром-

ний, буд. 15-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 36-14-03 (0412) 36-14-87
5. Електронна поштова адреса: ztpusk@ emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ztpusk.ho.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або

інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приват-

ного акціонерного товариства "ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА", які відбули-
ся 15 січня 2018 року (Протокол №1 від 15.01.2018 р.), у зв'язку з прий-
няттям рішення про перетворення Товариства та необхідністю призначен-
ня комісії з припинення, призначено (до завершення процедури перетво-
рення) Комісію з припинення у складі: 

- призначений 15.01.2018 р. Голова комісії з припинення Федоренко
Павло Миколайович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних; володіє пакетом акцій в розмірі 62.27666 % статутного капіта-
лу емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: директор; посадову особу призначено на невизначений термін - до
завершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

- призначений 15.01.2018 р. Член комісії з припинення Прус Василь
Павлович; фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них; володіє пакетом акцій в розмірі 1.40465 % статутного капіталу емітен-
та; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голо-
ва Наглядової ради; посадову особу призначено на невизначений термін
- до завершення процедури перетворення; непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення П. М. Федоренко 
15 січня 2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГРУП"

2. Код за ЄДРПОУ: 23366525
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Мечникова, 10-Б, оф. 401
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 745-37-77 (056) 745-37-00
5. Електронна поштова адреса: 23366525@mail.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ingroup.fm
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

11.01.2018 р. наказом Генерального директора Семiчевську Свiтлану
Борисiвну безстроково призначено на посаду Головного бухгалтера. Пiд-
става - заява Семiчевської С.Б. Протягом останніх п'яти років обіймала по-
саду головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Журавель Кирило Сергiйович

12.01.2018 р.

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: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 15.01.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 15.01.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 13
на суму 80 000 тис. грн.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
80 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 654 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф.  

16.01.2018

особлива інформація 
прат «КиЇвСпецтранС» 

(код ЄДРПОУ 02772037), адреса: 04208, м. Київ, проспект Правди, 85; 
тел. (044) 4004954. Email: kievspectrans@kst.in.ua, ВЕБсторінка емітен-
та: kst.in.ua. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» повідом
ляє, що 16.01.2018 р. отримано від ПАТ «НДУ» перелiк акцiонерiв станом 
на 26.12.2017 р., з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках 
власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

1. У Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргет Трейд», код 
ЄДРПОУ 36592818, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочиць-
ка, 17, літ. 1А, корпус 2, кімната 204, яке до зміни пакету акцій не мало 
частки у Статутному капіталі Емітента ( 0 акцій, 0%), вiдбулося 
збiльшення кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй – 53247406 шт. (46,835% вiд 
загальної кiлькостi акцій та 46,835 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй);

2. У Товариства з обмеженою відповідальністю «Геотрон», код ЄДРПОУ 
32156475, місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова,28, яке 
до змiни розмiру пакета акцiй володiло пакетом 53247406 акцій, що стано-
вив 46,835% від загальної кількості акцій та 46,835% голосуючих акцій, 
вiдбулося зменшення кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки пiсля змiни 
розмiру пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй – 0 акцій (0% вiд загальної 
кiлькостi акцій та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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1. ПРАТ «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

9

2. ПРАТ «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

3

3. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО0928 9
4. ПРАТ АНТАЛЕКСПЕРТ 3
5. ПАТ БАНК СІЧ 15
6. ПРАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ВИРОБІВ 6
7. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
8

8. ПРАТ ВФ УКРАЇНА 3
9. ПРАТ ГРАНДІНВЕСТ 7

10. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 13
11. ПРАТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 14
12. ПРАТ ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА 12
13. ПРАТ ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА 13
14. ПРАТ ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА 14
15. ПРАТ ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР» 3
16. ПРАТ КАРТОННОПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 11
17. ПАТ КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
4

18. ПАТ КИЇВПАССЕРВІС 15
19. ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 14
20. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 14
21. ПАТ КСГ 5
22. ПАТ КСГ 5
23. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 9
24. ТОВ ЛЬВІВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 12

25. ПРАТ МАРІУПОЛЬАВТО 10
26. ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 6
27. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
10

28. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

10

29. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 10
30. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 11
31. ПРАТ НИВАПЛЮС 11
32. ПНВІФ ЗТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ»  

ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»
7

33. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 8
34. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

«ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

9

35. ПРАТ ПРОМІНЬ1 7
36. ТОВ РА ЕКСПЕРТРЕЙТИНГ 8
37. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГРУП» 14
38. ПРАТ УКРАВТОРЕСУРС 4
39. ПРАТ УКРАВТОРЕСУРС 4
40. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

ПРОБЛЕМ ДЕЗИНФЕКЦІЇ
2

41. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ДРУКУ КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 

12

42. ПРАТ УКРТАРАВОЛАНПАК 4
43. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 11
44. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 6

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "БАНК СIЧ"

2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 2071470 044 289 37 84

5. Електронна поштова адреса bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.sichbank.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Спостережною радою пУблiчноГо аКцiонерноГо товариСтва 

«банК Сiч» (протокол № 8 вiд 12.01.2018 р.) прийнято рiшення про 

змiну складу посадових осiб банку, а саме: призначити (обрати) на 
посаду Голови правлiння пат «банК Сiч» мельника петра петровича, 
кандидатура якого попередньо погоджена нацiональним банком Украї-
ни (електронне повiдомлення нбУ вiд 12.01.2018 р. №27-0006/2070) з 
«15» сiчня 2018 року з наданням йому всiх повноважень Голови 
правлiння, передбачених Статутом пат «банК Сiч», внутрiшнiми 
нормативними документами пат «банК Сiч» та чинним законодав-
ством України.

протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: 
15.10.2012 р.-14.01.2018р. – начальник управлiння розвитку банку 
пат «банК Сiч».

Строк повноважень посадової особи – необмежений.
посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
акцiями емiтента не володiє.

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 Мельник Петро Петрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.01.15
(дата)

пУблiчне аКцiонерне товариСтво «банК Сiч»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУблiчне аКцiонерне 

товариСтво 
"КиЇвпаССервiС"

2. Код за ЄДРПОУ 33348385
3. Місцезнаходження 04071 м.Київ вул.Нижнiй Вал, буд.15А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 425 90 70; (044) 462 53 52

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

www.kyivpasservis.com.ua

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення

Наглядова рада ПАТ «Київпассервiс» з метою органiзацiї своєї роботи, 

вiдповiдно до протоколу №2 вiд 05.01.2018 року, обрала Головою Наглядо-
вої ради Баранюка Олександара Мирославовича, Заступником голови 
Наглядової ради Гриненко Риту Леонiдiвну, Секретарем Наглядової ради 
Андрiєнко Полiну Григорiвну та повiдомила про це ПАТ «Київпассервiс» 
листом вiд 05.01.2018 р.№1017318, який було отримано 12.01.2018 р. 
Баранюк Олександр Мирославович протягом останнiх п’яти рокiв займав 
посаду Головного консультанта, Головного спецiалiста, Заступника дирек-
тора Департаментуначальника Управлiння; Гриненко Рита Леонiдiвна 
та Андрiєнко Полiна Григорiвна протягом останнiх п’яти рокiв займали по-
саду Головного спецiалiста. Посадові особи призначені на строк що не пере-
вищує один рiк. Посадові особи не надали своєї згоди на розкриття паспорт-
них даних, розмiр пакета акцiй 0%, непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня.

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

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

М.П. 2018.01.15
(дата)

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 № 18011
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
16.01.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


