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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.03.2018	 	м.	Київ		 №	163

Про внесення змін до Положен-
ня щодо порядку взаємодії 
осіб, що зобов’язані розкрива-
ти інформацію на фондовому 
ринку, з особою, уповноваже-
ною Національною комісією з 
цінних паперів та фондового 
ринку на розміщення інформа-
ції в загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Національ-
ної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про ринок 
цінних паперів

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	 
12	квітня	2018	року	за	№	443/31895

Відповідно	до	пункту	15	частини	другої	статті	7,	пунк-
ту	13	статті	8	Закону	України	«Про	державне	регулюван-

ня	 ринку	 цінних	 паперів	 в	 Україні»,	 Закону	 України	 від	
23	березня	2017	року	№	1982-VIII	«Про	внесення	змін	до	
деяких	 законодавчих	 актів	 України	щодо	 використання	
печаток	юридичними	особами	та	фізичними	особами	–	
підприємцями»,	статей	47	та	64	Закону	України	«Про	ак-
ціонерні	товариства»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	 Внести	 до	 Положення	 щодо	 порядку	 взаємодії	

осіб,	що	зобов'язані	розкривати	 інформацію	на	фон-
довому	ринку,	 з	особою,	 уповноваженою	Національ-
ною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	на	
розміщення	інформації	в	загальнодоступній	інформа-
ційній	базі	даних	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку	про	ринок	цінних	паперів,	за-
твердженого	 рішенням	Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	від	12	березня	2013	року	
№	311,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	Украї-
ни	 02	 квітня	 2013	року	 за	№	540/23072	 (із	 змінами),	
такі	зміни:
1)	у	розділі	І:
у	пункті	3	слова	«нормативно-правовими	актами	Комі-

сії»	замінити	словом	«законодавством»;
пункт	6	виключити;
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2)	у	розділі	ІІ:
пункти	1,	2	викласти	у	такій	редакції:
«1.	Суб’єкт	розкриття	проходить	процедуру	реєстра-

ції	 шляхом	 заповнення	 ідентифікаційного	 бланка	
Суб’єкта	розкриття	Інформації	(далі	-	Ідентифікаційний	
бланк)	 на	 веб-сайті	 Загальнодоступної	 інформаційної	
бази	даних	про	ринок	цінних	паперів	у	мережі	Інтернет	
(додатки	1-3).
Ідентифікаційний	 бланк	 засвідчується	 підписом	

Суб’єкта	розкриття	(керівника	чи	уповноваженого	пред-
ставника)	 та	 подається	 або	 надсилається	 (засобами	
поштового	 або	 електронного	 зв’язку)	 Уповноваженій	
особі.	Інформація,	зазначена	в	електронній	та	паперо-
вій	 формах	 Ідентифікаційного	 бланка,	 має	 бути	 іден-
тичною.
Суб’єкт	розкриття	–	фізична	особа	додатково	надає	

копію	 документа,	 що	 посвідчує	 особу	 Суб’єкта	 роз-
криття.
Суб’єкт	розкриття	–	юридична	особа	-	нерезидент	до-

датково	надає	копію	відповідного	реєстраційного	доку-
мента.
2.	У	робочі	дні	протягом	24	годин	після	отримання	Упо-

вноваженою	особою	паперової	форми	(електронної	копії)	
Ідентифікаційного	бланка	Уповноважена	особа	надсилає	
на	адресу	електронної	пошти	Суб’єкта	розкриття,	вказа-
ну	в	Ідентифікаційному	бланку	(додаток	1),	повідомлення	
про	реєстрацію	Суб’єкта	розкриття	в	Загальнодоступній	
інформаційній	 базі	 даних	 про	 ринок	 цінних	 паперів	 та	
присвоєний	Код	доступу	до	Особистого	кабінету.»;
3)	у	розділі	ІІІ:
у	пункті	1	слова	«нормативно-правовими	актами	Комі-

сії»	замінити	словом	«законодавством»;
у	пункті	3	слова	та	цифри	«пункті	15	Ідентифікаційного	

бланка»	замінити	словами	«Ідентифікаційному	бланку»;
пункт	4	доповнити	новим	абзацом	такого	змісту:
«Моментом	 розміщення	 Уповноваженою	 особою	 Ін-

формації	 вважається	 момент,	 коли	 Інформація	 була	
оприлюднена	 в	 Загальнодоступній	 інформаційній	 базі	
даних	про	ринок	цінних	паперів.»;
4)	у	пунктах	1,	2	розділу	IV	слова	та	цифри	«пункті	15	

Ідентифікаційного	бланка»	замінити	словами	«Ідентифі-
каційному	бланку»;
5)	додаток	1	викласти	в	новій	редакції,	що	додається.
2.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	фінансів	 (Хохлова	Н.В.)	 забезпечити	подання	
цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Міністерства	
юстиції	України.
3.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	фінансів	(Хохлова	Н.В.)	забезпечити	оприлюд-
нення	цього	рішення	на	офіційному	веб-сайті	Національ-
ної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
4.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(Юшкевич	О.І.)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комі-
сії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	Тарабакіна	Д.В.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Додаток	1	
до	Положення	щодо	порядку	взаємо-
дії	 осіб,	 що	 зобов’язані	 розкривати	
інформацію	 на	фондовому	 ринку,	 з	
особою,	уповноваженою	Національ-
ною	 комісією	 з	 цінних	 паперів	 та	
фондового	ринку	на	розміщення	 ін-
формації	в	загальнодоступній	інфор-
маційній	 базі	 даних	 Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку	про	ринок	цінних	паперів	
(пункт	1	розділу	ІІ)

І. Ідентифікаційний бланк Суб’єкта розкриття Інформації 
(для Суб’єктів розкриття - резидентів)

1.	Повне	найменування	із	зазначенням	організаційно-
правової	форми.
2.	Скорочене	найменування	(за	наявності).
3.	Місцезнаходження.
4.	 Вид	 професійної	 діяльності	 на	 фондовому	 ринку,	

що	 здійснює	Суб’єкт	 розкриття.	Дата	 видачі	 та	номери	
ліцензій	на	здійснення	діяльності	професійного	учасника	
на	ринку	цінних	паперів	(у	випадку	розкриття	професій-
ним	 учасником	 Інформації	 на	 ринку	 цінних	 паперів)	 та	
МФО	банку	-	Суб’єкта	розкриття	(у	випадку	розкриття	Ін-
формації	Суб’єктом	розкриття,	який	є	банком)*.
5.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи.
6.	Код	території	(КОАТУУ)*.
7.	 Дата	 внесення	 запису	 про	 державну	 реєстрацію	

юридичної	особи	до	Єдиного	державного	реєстру	юри-
дичних	 осіб	 та	фізичних	 осіб	 –	 підприємців	 та	 громад-
ських	формувань*.
8.	 Реєструючий	 орган,	що	 здійснив	 внесення	 запису	

про	державну	реєстрацію	юридичної	особи	до	Єдиного	
державного	реєстру	юридичних	осіб	та	фізичних	осіб	–	
підприємців	та	громадських	формувань*.
9.	Галузева	приналежність	(коди	КВЕД)*.
10.	Прізвище,	ім’я,	по	батькові	керівника	Суб’єкта	роз-

криття.
11.	Назва	посади	керівника	Суб’єкта	розкриття.
12.	Телефон	керівника	Суб’єкта	розкриття.
13.	Прізвище,	ім’я,	по	батькові	контактної	особи,	відпо-

відальної	за	взаємодію	з	Уповноваженою	особою.
14.	Телефон	контактної	особи.
15.	Адреса	електронної	пошти	Суб’єкта	розкриття,	на	

яку	 здійснюватиметься	 відправлення	 Організаційних	
листів.	 Адреса	 електронної	 пошти	 не	 має	 бути	 зареє-
стрована	на	безкоштовних	поштових	серверах**.

*	Не	зазначається	Суб’єктами	розкриття,	що	розміщуватимуть	
повідомлення	 про	 проведення	 позачергових	 загальних	 зборів	
або	повідомлення	про	намір	придбати	значний	пакет	акцій.

**	Не	стосується	Суб’єктів	розкриття,	що	розміщуватимуть	
повідомлення	про	проведення	позачергових	загальних	зборів	
або	повідомлення	про	намір	придбати	значний	пакет	акцій.

ІІ. Ідентифікаційний бланк Суб’єкта розкриття 
Інформації 

(для Суб’єктів розкриття - нерезидентів)/
Identification form of the Subject of Information 

Disclosure 
(for Subjects of Informational Disclosure - Non-

Residents)
1.	Повне	найменування/Company	name.
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2.	Скорочене	найменування	(за	наявності)/Short	name	
(if	applicable).
3.	Місцезнаходження/Address.
4.	Реєстраційний	номер	-	ідентифікаційний	код	з	тор-

говельного,	судового	або	банківського	реєстру	країни,	де	
офіційно	 зареєстрований	 іноземний	 суб’єкт	 господар-
ської	 діяльності/Registration	 number	 -	 identification	 code	
from	the	trade,	bank	or	court	register	of	the	country	where	
the	foreign	entity	is	officially	registered.
5.	Дата	реєстрації/Registration	date.
6.	Реєструючий	орган/Registration	authority.
7.	Прізвище,	ім'я,	по	батькові	керівника	Суб’єкта	роз-

криття/Name	of	the	Principle	of	the	Subject	of	Information	
Disclosure.
8.	Назва	посади	керівника	Суб’єкта	розкриття/Position	

of	the	Principle	of	the	Subject	of	Information	Disclosure.
9.	Телефон	керівника	Суб’єкта	розкриття/Phone	number	

of	the	Principle	of	the	Subject	of	Information	Disclosure.
10.	Прізвище,	ім’я,	по	батькові	контактної	особи,	від-

повідальної	 за	 взаємодію	 з	 Уповноваженою	 особою/
Name	 of	 contact	 person	 responsible	 for	 interaction	 with	
authorized	person.
11.	Телефон	контактної	особи/Phone	number	of	contact	

person.
12.	Адреса	електронної	пошти	Суб’єкта	розкриття,	на	

яку	 здійснюватиметься	 відправлення	 Організаційних	
листів.	Адреса	електронної	 пошти	не	має	бути	 зареє-
стрована	на	безкоштовних	поштових	серверах*/Email	of	
the	 Subject	 of	 Information	 Disclosure	 for	 Organizational	
letters.	 Email	 should	 not	 be	 registered	 on	 free	 mail	
servers*.

*	 Не	 стосується	 Суб’єктів	 розкриття,	 що	 розміщуватимуть	
повідомлення	про	проведення	позачергових	загальних	зборів	
або	повідомлення	про	намір	придбати	значний	пакет	акцій.

ІІІ. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ БЛАНК 
Суб’єкта розкриття Інформації – фізичної особи/ 

IDENTIFICATION BLANK The subject of disclosure – 
natural person

1.	Прізвище,	ім’я,	по	батькові	Суб’єкта	розкриття/Name	
of	the	Subject	of	Information	Disclosure.
2.	Поштова	адреса	(місцезнаходження)/Postal	address	

(location).
3.	Телефон/Phone	number.
4.	Адреса	електронної	пошти	Суб’єкта	розкриття,	на	

яку	 здійснюватиметься	 відправлення	 Організаційних	
листів/Email	 of	 the	 Subject	 of	 disclosure	 for	 organization	
letters.
5.	Реєстраційний	номер	облікової	картки	платника	

податків	або	номер	та	серія	паспорта	 (за	наявності)	
(для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переконан-
ня	 відмовляються	 від	 прийняття	 реєстраційного	 но-
мера	облікової	картки	платника	податків	та	повідоми-
ли	 про	 це	 відповідний	 контролюючий	 орган	 і	 мають	
відмітку	 у	 паспорті)/Registration	number	of	 taxpayer’s	
account	card	or	passport	number	and	series	(if	available)	
(for	 natural	 persons	 who,	 because	 of	 their	 religious	
beliefs,	 refuse	 to	accept	 the	 registration	number	of	 the	
taxpayer’s	 registration	 card	 and	 have	 informed	 the	
relevant	 supervisory	 authority	 and	 have	 corresponding	
note	in	the	passport).

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
03.05.2018	 	м.	Київ		 №	300
Про внесення змін до рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 13 березня 
2015 року № 321 «Щодо форму-
вання Переліку учасників фондо-
вого ринку на території АТО та 
тимчасово окупованій території»
Відповідно	 до	 рішення	 Національної	 комісії	 з	 цінних	

паперів	та	фондового	ринку	від	03.03.2015	№	282	«Реко-
мендації	щодо	запобігання	порушень	прав	інвесторів	та	
вжиття	заходів	з	уникнення	ризиків	при	провадженні	про-
фесійної	 діяльності	 на	 території	 проведення	 антитеро-
ристичної	операції	 та	тимчасово	окупованій	території»,	
та	враховуючи	рішення	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	 та	 фондового	 ринку	 від	 31.03.2015	 №425,	 від	
13.05.2015	№	659,	від	13.08.2015	№	1260,	від	29.09.2015	
№	1535,	від	22.12.2015	№2115,	від	02.02.2016	№	110,	від	
22.03.2016	№321,	від	08.06.2017	№	422,	від	22.08.2017	
№640,	від	20.09.2017	№702,	від	06.02.2018	№61,	
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі - Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1.	 Виключити	 Товариство	 з	 обмеженою	 відповідаль-
ністю	 «Дельфа-фінанс»	 (ідентифікаційний	 код	юридич-
ної	особи	37720067),	Товариство	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«АН-Брокер»	(ідентифікаційний	код	юридичної	
особи	33729511),	Товариство	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	«Компанія	 з	 управління	активами	«Акорд	 інвест»	
(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	34619151),	Това-
риство	з	обмеженою	відповідальністю	«Компанія	з	управ-
ління	активами	«Владінвестгруп»	(ідентифікаційний	код	
юридичної	особи	35228620)	з	Переліку	учасників	фондо-
вого	ринку	на	території	АТО	та	тимчасово	окупованій	те-
риторії,	затвердженого	рішенням	Комісії	від	13	березня	
2015	року	№	321.
2.	 Вважати	 такими,	 що	 втратив	 чинність	 рядок	 №21,	

№	23,	№	32,	№	35	Переліку	учасників	фондового	ринку	на	
території	АТО	та	тимчасово	окупованій	території,	 затвер-
дженого	рішенням	Комісії	від	13	березня	2015	року	№	321.
3.	Викласти	Перелік	учасників	фондового	ринку	на	те-

риторії	АТО	та	тимчасово	окупованій	території,	 затвер-
дженого	 рішенням	 Комісії	 від	 13	 березня	 2015	року	
№	321,	враховуючи	зміни	внесені	рішеннями	Комісії	від	
31.03.2015	№425,	від	13.05.2015	№	659,	від	13.08.2015	
№	1260,	від	29.09.2015	№	1535,	від	22.12.2015	№2115,	
від	02.02.2016	№	110,	від	22.03.2016	№321,	від	08.06.2017	
№	422,	 від	 22.08.2017	№640,	 від	 20.09.2017	№702,	 від	
06.02.2018	№61,	в	новій	редакції	(додається).
4.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(О.	Юшкевич)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Комісії.
5.	Департаменту	ліцензування	професійних	учасників	

фондового	ринку	(О.	Симоненко)	забезпечити	оприлюд-
нення	цього	рішення	на	офіційному	веб-сайті	Комісії.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	Д.	Тарабакіна.
Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З	А	Т	В	Е	Р	Д	Ж	Е	Н	О
рішення	Комісії	від	13.03.2015	№	321
(в	редакції	рішення	Комісії	від	03.05.2018	№	300

Перелік учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території
№
з/п

Найменуван-
ня, 

організаційно-
правова 
форма

Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 
юридич-
ної особи

Місцезнаходження Вид діяльності на 
фондовому ринку

Прізвище 
керівника та 
його посада

(телефон, факс, 
електронна 

пошта)

Інформація про 
ліцензії 

(серія, номер, 
строк дії ліцензії, 

дата видачі) 
або для корпора-
тивних інвести-
ційних фондів 
відомості про 
включення в 

реєстр ICI

1 ТОВ	«ФІНЕКС» 32397934 83015,	Донецька	
область,	Вороши-
ловський	район,	
м.	Донецьк,	

просп.	Миру,	13

Брокерська	
діяльність

Дилерська	діяль-
ність

Спiрiдоненко	Г.I.
(062)	337-04-64;	
finexllc@mail.ru

АВ	№581149,	АВ	
№581150	від	
06.04.2011

Строк	дії:	06.04.11-
06.04.16

2 ТОВ	«ФІНАН-
СОВА	КОМПА-
НІЯ	«ГЛОБУС»

31615704 83059,	Донецька	
область,	м.	Донецьк,	
пр.	Ілліча,	б.	101	А

Брокерська	
діяльність

Дилерська	діяль-
ність

Орехов	О.Є.
(062)	385	89	44;	
globus@ukrmet.

dn.ua

АД	№075785,	АД	
№	075786	від	

01.08.2012
Строк	дії	з	

22.08.2012	необ-
межений

3 ТОВ	«КУА	
«ПЕРФЕКТ	
КАПІТАЛ»

35215276 83001,	м.	Донецьк,	
вул.	Челюскінців,	

буд.	69а

Діяльність	з	
управління	актива-
ми	інституційних	

інвесторів

Соснін	С.В.	
(062)2074767

АД	№075875	від	
04.10.12,	строк	дії	
з	04.10.12	по	
необмежений	

4 ТОВ	«КУА	
«КАМЕЛОТ»

35457194 83015,	м.	Донецьк,	
вул.	Артема,	буд.	

135

Діяльність	з	
управління	актива-
ми	інституційних	

інвесторів

Мартиненко	С.І.
062)	334	98	04;	
(050)4717674

АЕ№286896	від	
11.06.2014,	строк	
дії	з	13.11.2012	по	
необмежений

5 ТОВ	«КУА	
«Інтерстрой»

34393994 99038,	
м.Севастополь,	вул.
Кесаєва,	6,	офіс	1

Діяльність	з	
управління	актива-
ми	інституційних	

інвесторів

Шаховцова	О.В.	
(0692)	41	81	50
(0692)	55	55	50

АЕ№185312	від	
26.11.2012,	строк	
дії	з	26.11.2012	по	
необмежений

6 ТОВ	«КУА	
«КАВЕС»

34740578 95034,	м.	Сімферо-
поль,	вул.	Куйбише-
ва/вул.	Київська,	
буд.	2/79,	оф.	903

Діяльність	з	
управління	актива-
ми	інституційних	

інвесторів

Пересунько	О.В.	
(0652)	24	86	15

АД	№034335	від	
11.05.2012,	строк	
дії	з	11.05.2012	по	
необмежений

7 ТОВ	«КУА	
«УКРАЇНСЬКИЙ	
ТРАСТОВИЙ	
ФОНД»

35693681 95001,	м.	Сімферо-
поль,	вул.	Петропав-
ловська,	буд.	12,	

оф.31

Діяльність	з	
управління	актива-
ми	інституційних	

інвесторів

Шацило	Г.М.	
(0652)	620	477

АЕ№263010	від	
09.04.2013,	строк	
дії	з	09.04.2013	по	
необмежений

8 ТОВ	«КУА	«КМ» 38173428 95011,	м.	Сімферо-
поль,	вул.	Луначар-

ського,	буд.	2

Діяльність	з	
управління	актива-
ми	інституційних	

інвесторів

Соседко	О.Ю.	
(0652)620478

АД	№075804	від	
17.08.2012,	строк	
дії	з	17.08.2012	по	
необмежений

9 ТОВ	«КУА	
«АН-КАПІТАЛ»

33365526 99001,м.	Севасто-
поль,	вул.	Брест-

ська,	буд.18,	корп.	А

Діяльність	з	
управління	актива-
ми	інституційних	

інвесторів

Безручко	З.В.	
(0692)	48	81	56

АД	№075746	від	
02.08.2012,	строк	
дії	з	02.08.2012	по	
необмежений
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НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР	(Національна	комісія	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку)	оприлюднює	результати	засідання	регулято-

ра	фондового	ринку,	що	відбулося	03	травня	2018	року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1.	Про	 внесення	 змін	 до	 деяких	 нормативно-правових	 актів	Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	з	питань	провадження	депозитарної	та	клірингової	діяльності	

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

2.	Про	схвалення	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
«Про	затвердження	Змін	до	Положення	про	провадження	депозитарної	діяльності»	

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
3.	Про	схвалення	доопрацьованого	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	 ринку	 «Про	 затвердження	 Змін	 до	 Положення	 про	функціонування	фондових	
бірж»	

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
4.	Про	схвалення	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
«Про	внесення	змін	до	Ліцензійних	умов	провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	
ринку	(ринку	цінних	паперів)	–	діяльності	з	організації	торгівлі	на	фондовому	ринку»	

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
5.	Про	схвалення	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
«Про	внесення	змін	до	Ліцензійних	умов	провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	
ринку	(ринку	цінних	паперів)	–	діяльності	з	торгівлі	цінними	паперами»	

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
6.	Про	схвалення	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
«Про	внесення	змін	до	Порядку	та	умов	видачі	ліцензії	на	провадження	окремих	видів	про-
фесійної	діяльності	на	фондовому	ринку	(ринку	цінних	паперів)»

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
7.	Про	схвалення	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
«Про	внесення	змін	до	деяких	нормативно-правових	актів	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку	(щодо	приведення	у	відповідність	до	вимог	законів)»	

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
8.	Про	внесення	змін	до	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
від	13	березня	2015	року	№	321	«Щодо	формування	Переліку	учасників	фондового	ринку	на	
території	АТО	та	тимчасово	окупованій	території»

прийнято рішення

9.	Щодо	скасування	реєстрації	випуску	акцій	та	анулювання	тимчасового	свідоцтва	про	реє-
страцію	випуску	акцій	з	метою	формування	початкового	статутного	капіталу	АКЦІОНЕРНО-
ГО	ТОВАРИСТВА	«ЗАКРИТИЙ	НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ	ВЕНЧУРНИЙ	КОРПОРАТИВНИЙ	
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	ФОНД	«ЮФАНД»

прийнято рішення

10.	Про	схвалення	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	рин-
ку	«Про	затвердження	Змін	до	Порядку	обігу,	зберігання	та	знищення	електронних	докумен-
тів,	що	використовуються	професійними	учасниками	депозитарної	системи	України»	

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
11.	Про	схвалення	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
«Про	внесення	змін	до	рішення	Державної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	13	
травня	2011	року	№	492»

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
12.	Щодо	реєстрації	випуску	акцій	ПрАТ	«Кріпта» прийнято рішення
13.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	акцій	ПрАТ	«Чумак»,	що	пропонуються	для	
приватного	розміщення

прийнято рішення

14.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	акцій	Приватного	акціонерного	товариства	
«ПіСіБі-Радіозавод»,	що	пропонуються	для	приватного	розміщення

прийнято рішення

15.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	облігацій	Товариства	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«Агріколь-Самара»	(серія	А),	що	пропонуються	для	публічного	розміщення

прийнято рішення

16.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	облігацій	Товариства	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«ГК	Яровіт»	(серія	А),	що	пропонуються	для	публічного	розміщення

прийнято рішення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта
Проект	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	

та	фондового	ринку	«Про	внесення	змін	до	Ліцензійних	
умов	провадження	професійної	діяльності	на	фондово-
му	 ринку	 (ринку	 цінних	 паперів)	 –	 діяльності	 з	 торгівлі	
цінними	паперами»	(далі	–	Проект)	розроблено	відповід-
но	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	державне	
регулювання	 ринку	 цінних	 паперів	 в	 Україні»,	 з	 метою	
приведення	 нормативно-правового	 акту	 Національної	
комісії	 з	цінних	паперів	 та	фондового	ринку	у	відповід-
ність	до	Закону	України	«Про	електронні	довірчі	послу-
ги», Закону	України	від	05.10.2017	№2164-VIII	«Про	вне-

сення	змін	до	Закону	України	«Про	бухгалтерський	облік	
та	 фінансову	 звітність	 в	 Україні»	 щодо	 удосконалення	
деяких	положень»,	Закону	України	«Про	аудит	фінансо-
вої	звітності	та	аудиторську	діяльність»,	Закону	України	
«Про	 товариства	 з	 обмеженою	 та	 додатковою	 відпові-
дальністю»
Зокрема,	Проект	 передбачає	 приведення	 у	 відповід-

ність	до	Закону	України	від	05.10.2017	№2164-VIII	«Про	
внесення	 змін	 до	 Закону	 України	 «Про	 бухгалтерський	
облік	 та	фінансову	 звітність	 в	Україні»	щодо	 удоскона-
лення	деяких	положень»,	 в	 частині	 визначення	 строків	
оприлюднення	річної	фінансової	звітності	разом	з	ауди-
торським	звітом	на	власному	веб-сайті.	Пропозиції	та	за-
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уваження	 до	 Проекту	 просимо	 надсилати	 поштою	 на	
адресу	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку:	01010,	м.	Київ,	 вул.	Московська,	8,	 корп.	30	
(департамент	 методології	 регулювання	 професійних	
учасників	ринку	цінних	паперів	та	на	електронні	адреси:	
iryna.kurochkina@nssmc.gov.uae-mail;	olena.dovzhenko@
nssmc.gov.ua).

Проект	 оприлюднюється	 на	 офіційному	 сайті	 Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 -	
http://www.nssmc.gov.ua/.
Строк,	 протягом	 якого	 приймаються	 зауваження	 та	

пропозиції	від	фізичних	та	юридичних	осіб,	їх	об'єднань,	
становить	10	днів	з	дати	оприлюднення	проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента 
1.	Повне	найменування	емітента	 ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЗАВОД ЗБК-13"

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

24343526

3.	Місцезнаходження	емітента 61124	м.	Харкiв	вул.	Матросова,	1-А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

(057)76-808-76	(057)760-16-84

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

zbk13@ft.net.ua

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації	

http://zbk.nr-avers.com.ua

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

Посадова	особа	Голова	Наглядової	ради	Бараш	Людмила	Євгенiвна	(пас-
порт:	серiя	МК	номер	374792	виданий	Комiнтернiвським	РВ	ХМУ	УМВС	Украї-
ни	в	Харкiвськiй	областi,	13.12.1996)	припинено	повноваження	30.04.2018	р.	
на	пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.)	
у	зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	Посадова	особа	є	акцiонером	
та	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	81,5889%	(56826646	шт.).	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	про-
тягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	24.04.2017	року.	

Посадова	 особа	 Голова	 Наглядової	 ради	 Бараш	 Людмила	 Євгенiвна	
(паспорт:	серiя	МК	номер	374792	виданий	Комiнтернiвським	РВ	ХМУ	УМВС	
України	в	Харкiвськiй	областi,	13.12.1996)	обрано	на	посаду	30.04.2018р.	
рiшенням	засiдання	Наглядової	ради	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.)	з	чис-
ла	обраних	загальними	зборами	членiв	Наглядової	ради	(Протокол	б/н	вiд	
30.04.2018р.),	термiном	на	1	рiк.	Посадова	особа	є	акцiонером	та	володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	81,5889%	(56826646	шт.).	Непога-
шеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Протягом	останнiх	
п'яти	 рокiв	 обiймала	 посади:	 директор	 ТОВ	 «Аптека	 360	Плюс»,	 Голова	
Наглядової	ради	ПАТ	«Завод	ЗБК-13».	

Посадова	особа	Член	Наглядової	ради	Удовенко	Олександр	Анатолiйович	
(паспорт:	серiя	МК	номер	268877	виданий	Московським	МВ	ХМУ	УМВС	Укра-
їни	в	Харкiвськiй	областi,	04.09.1996)	припинено	повноваження	30.04.2018	р.	
на	пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.)	
у	зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	Посадова	особа	є	акцiонером	
та	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,0177%	(12358	шт.).	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	
якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	24.04.2017	року.	

Посадова	 особа	 Член	 Наглядової	 ради	 Удовенко	 Олександр	
Анатолiйович	(паспорт:	серiя	МК	номер	268877	виданий	Московським	МВ	
ХМУ	УМВС	України	 в	Харкiвськiй	 областi,	 04.09.1996)	 обрано	 на	 посаду	
30.04.2018р.	загальними	зборами	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.),	
термiном	на	1	рiк.	Посадова	особа	є	акцiонером	та	володiє	часткою	в	ста-
тутному	капiталi	емiтента	0,0177%	(12358	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	

корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	обiймав	
посади:	ФОП	Удовенко	О.А.,	Член	Ревiзiйної	комiсiї	ПАТ	«Завод	ЗБК-13».	

Посадова	 особа	Член	Наглядової	 ради	Островерхова	 Ганна	Олексiївна	
(паспорт:	серiя	МК	номер	496396	виданий	ЦВМ	Дзержинського	РВ	ХМУ	УМВС	
України	 в	 Харкiвськiй	 областi,	 15.05.1997)	 припинено	 повноваження	
30.04.2018	р.	на	пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	
30.04.2018р.)	у	зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	Посадова	особа	
є	 акцiонером	 та	 володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	 1,0117%	
(704619	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	24.04.2017	року.	

Посадова	 особа	 Член	 Наглядової	 ради	 Островерхова	 Ганна	 Олексiївна	
(паспорт:	серiя	МК	номер	496396	виданий	ЦВМ	Дзержинського	РВ	ХМУ	УМВС	
України	в	Харкiвськiй	областi,	15.05.1997)	обрано	на	посаду	30.04.2018р.	 за-
гальними	зборами	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.),	термiном	на	1	рiк.	
Посадова	особа	є	акцiонером	та	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	
1,0117%	(704619	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	обiймала	посади:	провiзор	ТОВ	«Аптека	
360	Плюс»,	Член	Наглядової	ради	ПАТ	«Завод	ЗБК-13».	

Посадова	особа	Член	Наглядової	ради	Чухлата	Галина	Петрiвна	(паспорт:	
серiя	 МК	 номер	 662242	 виданий	 Фрунзенським	 МВ	 ХМУ	 УМВС	 України	 в	
Харкiвськiй	 областi,	 24.02.1998)	 припинено	 повноваження	 30.04.2018	р.	 на	
пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.)	у	
зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	Посадова	особа	є	акцiонером	
та	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,5147%	(358512	шт.).	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	
якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	24.04.2017	року.	

Посадова	особа	Член	Наглядової	ради	Чухлата	Галина	Петрiвна	(паспорт:	
серiя	 МК	 номер	 662242	 виданий	 Фрунзенським	 МВ	 ХМУ	 УМВС	 України	 в	
Харкiвськiй	 областi,	 24.02.1998)	 обрано	на	 посаду	30.04.2018р.	 загальними	
зборами	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.),	термiном	на	1	рiк.	Посадо-
ва	 особа	 є	 акцiонером	 та	 володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	
0,5147%	(358512	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни	немає.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	обiймала	посади:	начальник	вiддiлу	
кадрiв	ПАТ	«Завод	ЗБК-13»,	Член	Наглядової	ради	ПАТ	«Завод	ЗБК-13».	

Посадова	особа	Член	Наглядової	ради	Бузиле	Вiктор	Федорович	(паспорт:	
серiя	МН	номер	945492	виданий	Червонозаводським	РВ	ГУМВС	України	в	
Харкiвськiй	 областi,	 04.12.2007)	 припинено	 повноваження	 30.04.2018	р.	 на	
пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.)	у	
зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	Посадова	особа	є	акцiонером	
та	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,1760%	(122612	шт.).	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	
якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	24.04.2017	року.	

Посадова	особа	Член	Наглядової	ради	Бузиле	Вiктор	Федорович	(пас-
порт:	 серiя	 МН	 номер	 945492	 виданий	 Червонозаводським	 РВ	 ГУМВС	
України	в	Харкiвськiй	областi,	04.12.2007)	обрано	на	посаду	30.04.2018р.	
загальними	зборами	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	30.04.2018р.),	термiном	
на	1	рiк.	Посадова	особа	є	акцiонером	та	володiє	 часткою	в	 статутному	
капiталi	емiтента	0,1760%	(122612	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	обiймав	посади:	
головний	енергетик	ПАТ	«Завод	ЗБК-13»,	Член	Наглядової	ради	ПАТ	«За-
вод	ЗБК-13».

Генеральний директор ____________ Коваль Олег Миколайович

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИчИЙ ЦЕНТР 

«БОРЩАГІВСьКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИчНИЙ 
ЗАВОД»

Спростування
(код за ЄДРПОУ: 23518596)

Публічне	акціонерне	товариство	«Науково-виробничий	центр	«Борща-
гівський	хіміко-фармацевтичний	завод»	(ідентифікаційний	код	23518596),	
повідомляє	про	спростування	Особливої	інформації	емітента,	а	саме	Відо-
мості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента,	що	була	розміщена	в	За-
гальнодоступній	 інформаційній	 базі	 даних	 НКЦПФР	 27.04.2018	року	 о	

12:11:06	у	зв'язку	із	самостійно	виявленими	невідповідностями	в	розміщеній	
Особливій	 інформації,	а	саме	в	 інформації	не	зазначено	 інформацію	про	
припинення	 повноважень	 Членів	 Наглядової	 Ради	 попереднього	 складу,	
припинення	повноважень	Голови	Наглядової	ради	та	Секретаря	Наглядової	
ради,	а	також	не	зазначено,	що	обраний	Член	Наглядової	Ради	Бутко	О.В.	
є	представником	акцiонера	ПрАТ	«Фармацевтична	фiрма	«Дарниця».

Виправлена	Особлива	інформація	Відомості	про	зміну	складу	посадо-
вих	осіб	емітента	розміщена	у	Загальнодоступній	інформаційній	базі	даних	
НКЦПФР	05.05.2018р.	о	13:33:23.

Особа,	 що	 вказана	 нижче	 підтверджує	 достовірність	 інформації,	 що	
вказана	в	повідомлення,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
законодавства:

Генеральний директор  Ю.М. Здаревська
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

«Будматеріали»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	06959287
3.	Місцезнаходження:	21110	м.	Вінниця	вул.	Данила	Нечая,	буд.	55
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0432-68-98-67	68-98-67
5.	Електронна	поштова	адреса:	mail@kirpich-vin.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.kirpich-vin.com.ua/info/
7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	

або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	
нерухомістю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення:	
Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення 
В	 зв’язку	 з	 затвердженням	Статуту	Товариства	 в	 новій	 редакції	 За-

гальними	 зборами	 акціонерів	 ПрАТ	«Будматеріали»	 (протокол	 №1	 від	
27.04.2018р.)	були	внесені	зміни	до	складу	посадових	осіб	Товариства:

1.	Достроково	припинено	повноваження	Голови	Ревізійної	комісії	Дьо-
ми	 Крістіни	 Ігорівни	 (паспорт:	 серія	 МЕ	 номер	 326199	 виданий	

07.10.2003	 р.	Оболонським	РУ	 ГУ	МВС	України	 у	м.Києві).	 Не	 володiє	
часткою	 в	 статутному	 капіталі	 емiтента.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	пере-
бувала	на	посаді:	2	роки.

2.	 Достроково	 припинено	 повноваження	 Члена	 Ревізійної	 комісії	
Овдєя	Вадима	Володимировича	(паспорт:	серія	СН	номер	250874	вида-
ний	08.08.1996	р.	Ватутінським	РУ	ГУ	МВС	України	в	м.	Києв).	Не	володiє	
часткою	 в	 статутному	 капіталі	 емiтента.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	пере-
бувала	на	посаді:	2	роки.

3.	Достроково	припинено	повноваження	Члена	Ревізійної	комісії	Гоца-
ло	 Сергія	 Миколайовича	 (паспорт:	 серія	 ВМ	 номер	 092887	 виданий	
18.04.1996	р.	Попільнянським	РВ	УМВС	України	в	Житомирській	обл.)	Не	
володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента.	Непогашеної	судимостi	
за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	 Строк,	 протягом	 якого	 особа	
перебувала	на	посаді:	2	роки.

4.	Обрано	на	посаду	Ревізора	акціонерного	товариства	Дьому	Крістіну	
Ігорівну	(паспорт:	серія	МЕ	номер	326199	виданий	07.10.2003	р.	Оболон-
ським	РУ	ГУ	МВС	України	у	м.Києві).	Не	володiє	часткою	в	статутному	
капіталі	емiтента.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Строк,	на	який	обрано	особу:	3	роки.	Інші	посади,	які	обійма-
ла	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	головний	бухгалтер.

Директор  Білоносов Олег Юрійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАТЕРІАЛИ»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«БУДМАТЕРІАЛИ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	06959287
3.	Місцезнаходження:	21110	м.	Вінниця	вул.	Данила	Нечая,	буд.	55
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0432-68-98-67	68-98-67
5.	Електронна	поштова	адреса:	mail@kirpich-vin.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.kirpich-vin.com.ua/info/
7.	Вид	особливої	 інформації	відповідного	до	вимог	 глави	1	розділу	 ІІІ	

або	 інформації	 про	 іпотечні	 цінні	 папери,	 сертифікати	фонду	 операцій	 з	
нерухомістю	 відповідного	 до	 вимог	 глави	 2	 розділу	 ІІІ	 цього	Положення:	
Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення 
В	зв’язку	з	затвердженням	Статуту	Товариства	в	новій	редакції	Нагля-

довою	радою	Товариства	(	протокол	№3/2018	від	27.04.2018р.)	були	вне-
сені	зміни	до	складу	посадових	осіб	Товариства:

1.	Припинено	повноваження	Голови	правління	Білоносова	Олега	Юрі-
йовича	(паспорт:	серія	АА	номер	997919	виданий	27.07.1999	р.	Ленінським	
РВ	УМВС	України	у	Вінницькій	області).	Не	володіє	часткою	в	статутному	
капіталі	емiтента	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-

чини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	11	років	і	
7	місяців.

2.	Припинено	повноваження	Члена	Правління	Колєсніка	Віталія	Ігоро-
вича	(паспорт:	серія	МЕ	номер	139982	виданий	23.07.2002	р.	Оболонським	
РУ	ГУ	МВС	України	в	м.Києві).	Не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	
емiтента	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не-
має.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	7,5	років

3.	Припинено	повноваження	Члена	Правління	Голодюк	Світлани	Михай-
лівни	(паспорт:	серія	АА	номер	811721	виданий	14.07.1998	р.	Ленінським	
РВ	УМВС	України	у	Вінницькій	області).	Не	володіє	часткою	в	статутному	
капіталі	емiтента	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	7,5	років

4.	Припинено	повноваження	Члена	Правління	Блоцького	Юрія	Сергійо-
вича	(паспорт:	серія	КВ	номер	869749	виданий	09.04.2002	р.	Галицьким	РВ	
ЛМУ	УМВС	України	у	Львівській	області).	Не	володіє	часткою	в	статутному	
капіталі	емiтента	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	7,5	років

5.	Призначено	Білоносова	Олега	Юрійовича	(паспорт:	серія	АА	номер	
997919	виданий	27.07.1999	р.	Ленінським	РВ	УМВС	України	у	Вінницькій	
області)	директором	Товариства.	Не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	
емiтента	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не-
має.	Строк,	на	який	призначено	особу:	2	роки.	 Інші	посади,	які	обіймала	
особа	протягом	останніх	п'яти	років:	Голова	правління

Директор  Білоносов Олег Юрійович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАТЕРІАЛИ»

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	

«Київський	страховий	дім».
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	25201716.
3.	Місцезнаходження:	04053,	м.	Київ,	вул.	Артема,	37-41.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	290-93-41.
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@ksd.net.ua.
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.ksd.net.ua.
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	посадових	осіб	емі-

тента.
ІІ. Текст повідомлення

Дата	вчинення	дії:	30.04.2018р.
На	Загальних	зборах	акціонерів	Приватного	акціонерного	товариства	

«Київський	страховий	дім»,	які	відбулися	30.04.2018р.,	було	прийнято	рі-
шення	(протокол	№36	від	30.04.2018р.)	про	зміну	складу	посадових	осіб	
емітента,	а	саме:	

-	припинено	повноваження	Члена	правління	(заступника	Голови	прав-
ління)	Сахненка	Сергія	Васильовича	(згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них	 не	 надано)	 за	 рішенням	 Загальних	 зборів	 (протокол	 №36	 від	

30.04.2018р.).	Не	володіє	 часткою	у	 статутному	 капіталі	 емітента.	Обі-
ймав	дану	посаду	з	21.09.2015р.	Непогашених	судимостей	за	корисливі	
та	 посадові	 злочини	 не	 має.	 Змiни	 складу	 посадових	 осiб	 емiтента	
пов’язанi	з	пропозицією	акціонера	у	зв’язку	з	припиненням	трудових	від-
носин	 припинити	 повноваження	 Членів	 правління	 (заступників	 Голови	
правління).	 Замість	особи,	 повноваження	якої	 припинено	нікого	не	об-
рано.

-	припинено	повноваження	Члена	правління	(заступника	Голови	прав-
ління)	Богомазова	Олексія	Вікторовича	(згоди	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надано)	за	рішенням	Позачергових	загальних	зборів	(протокол	
№36	від	30.04.2018р.).	Не	володіє	часткою	у	статутному	капіталі	емітен-
та.	Обіймав	дану	посаду	з	21.09.2015р.	Непогашених	судимостей	за	ко-
рисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Змiни	складу	посадових	осiб	емiтента	
пов’язанi	з	пропозицією	акціонера	у	зв’язку	з	припиненням	трудових	від-
носин	 припинити	 повноваження	 Членів	 правління	 (заступників	 Голови	
правління).	 Замість	особи,	 повноваження	якої	 припинено	нікого	не	об-
рано.

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

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

2.	Найменування	посади:	Голова	правління	Приватного	акціонерного	
товариства	«Київський	страховий	дім»	С.М.	Єрмак

04.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСьКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №86, 7 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«Полтавазооветпромпостач»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00727216
3.	Місцезнаходження:	36008,	м.	Полтава,	вул.	Автобазiвська,	3-Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0532)	59-27-92	(0532)	59-75-73
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@poltavazoovet.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

II. Текст повідомлення
Рiчними	загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Полтавазооветпромпостач»	

вiд	27.04.2018р.	(протокол	№21)	прийнято	рiшення	про	припинення	повноваже-
ня	Голови	Наглядової	ради	Дейнеки	Юрiя	Миколайовича	(згоди	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надано)	в	зв'язку	з	закiнченням	термiну	обрання.	Дейне-
ка		Ю.	М.	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	у	розмiрi	69.1162	%.	
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	кiлькостi	1425411	акцiiї.	Непогашеної	судимостi	
за	посадовi	та	корисливi	злочини	не	має.	На	данiй	посадi	пребував	3	роки.

Рiчними	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Полтавазооветпром-
постач»	вiд	27.04.2018р.	(протокол	№21)	прийнято	рiшення	про	припинен-
ня	повноваженя	члена	Наглядової	ради	Бутенко	Iвана	Миколайовича	(зго-
ди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 не	 надано)	 в	 зв'язку	 з	 закiнченням	
термiну	обрання.	Бутенко	 I.	М.	не	володiє	 часткою	у	 статутному	 капiталi	
емiтента,	 не	 володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтента.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
посадовi	та	корисливi	злочини	не	має.	На	данiй	посадi	пребував	3	роки.

Рiчними	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Полтавазооветпром-
постач»	вiд	27.04.2018р.	(протокол	№21)	прийнято	рiшення	про	припинен-
ня	повноваженя	члена	Наглядової	ради	Карюк	Вiталiя	Iвановича	(згоди	на	
розкриття	паспортних	даних	не	надано)	в	зв'язку	з	закiнченням	термiну	об-
рання.Карюк	В.	 I.	 не	 володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента,	 не	
володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтента.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 посадовi	 та	
корисливi	злочини	не	має.	На	данiй	посадi	пребував	3	роки.

Рiчними	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Полтавазооветпромпос-
тач»	вiд	27.04.2018р.	(протокол	№21	прийнято	рiшення	про	припинення	по-
вноваженя	Ревiзора	Товариства	Жовнiр	Олени	Олексiївни	(згоди	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надано)	за	власним	бажанням.	Жовнiр	О.	О.	М.	володiє	
часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	у	розмiрi	0.2596%.	Володiє	пакетом	
акцiй	емiтента	у	кiлькостi	5354	акцiiї.	Непогашеної	судимостi	за	посадовi	та	
корисливi	злочини	не	має.	На	данiй	посадi	перебувала	з	30.04.2016	р.

Рiчними	загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Полтавазооветпромпостач»	
вiд	27.04.2018р.	(протокол	№21)	прийнято	рiшення	про	обрання	членом	Нагля-

дової	ради	Пономаренко	Надiю	Якiвну	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	
надано).	Пономаренко	Н.	Я.	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	у	
розмiрi	1.1714%.	Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	кiлькостi	24160	акцiiї.	Непо-
гашеної	 судимостi	 за	 посадовi	 та	 корисливi	 злочини	не	має.	 Iншi	 посади	якi	
обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	головний	бухгалтер	ПрАТ	«Пол-
тавазооветпромпостач»,	головний	бухгалтер	ТОВ	«ТД»Полтавазооветпостач».	
Обрано	термiном	на	3	роки	або	до	наступного	переобрання.

Рiчними	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Полтавазооветпром-
постач»	вiд	27.04.2018р.	(протокол	№21	прийнято	рiшення	про	обрання	на	
посаду	Голови	Наглядової	ради	Дейнеку	Юрiя	Миколайовича	(згоди	на	роз-
криття	паспортних	даних	не	надано).	Дейнека	Ю.	М.	володiє	часткою	у	ста-
тутному	 капiталi	 емiтента	 у	 розмiрi	 69.1162	%.	 Володiє	 пакетом	 акцiй	
емiтента	у	кiлькостi	1425411	акцiiї.	Непогашеної	судимостi	за	посадовi	та	
корисливi	злочини	не	має.	Посади	якi	особа	обiймала	протягом	останнiх	 
5	 рокiв:	 заступник	 директора	 з	 20.07.2012	 р.,	 менеджер	 iз	
зовнiшньоекономiчної	дiяльностi	ТОВ	«КМЛ	«Логiстiк»	з	18.11.2014	р.,	ме-
неджер	 iз	 зовнiшньоекономiчної	 дiяльностi	 ТОВ	 «Автотiмтранс»	 з	
17.12.2015	р.,	голова	Наглядової	ради	ПрАТ	«Полтавазооветпромпостач»	
з	03.04.2015р.	Обрано	термiном	на	3	роки	або	до	наступного	переобрання.

Рiчними	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Полтавазооветпром-
постач»	вiд	27.04.2018р.	 (протокол	№21)	прийнято	рiшення	про	обрання	
членом	Наглядової	ради	Жовнiр	Олену	Олексіївну	(згоди	на	розкриття	пас-
портних	 даних	 не	 надано).	 Жовнiр	 О.	 О.	 володiє	 часткою	 у	 статутному	
капiталi	 емiтента	 у	 розмiрi	 0.2596%.	 Володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтента	 у	
кiлькостi	5354	акцiiї.	Непогашеної	судимостi	за	посадовi	та	корисливi	зло-
чини	не	має.	Iншi	посади	якi	обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	
ревiзор	 ПрАТ	«Полтавазооветпромпостач»,	 ФОП.	Обрано	 термiном	 на	 
3	роки	або	до	наступного	переобрання.

Рiчними	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Полтавазооветпром-
постач»	вiд	27.04.2018р.	 (протокол	№21)	прийнято	рiшення	про	обрання	
Ревiзором	Андреєву	Олену	Iванiвну	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	
не	 надано).	 Андреєва	 О.	 I.	 не	 володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	
емiтента.	Непогашеної	судимостi	за	посадовi	та	корисливi	злочини	не	має.	
Iншi	посади	якi	обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	лiкар	ветери-
нарної	 медицини	 ПрАТ	«Полтравазооветпромпостач»,	 ФОП.	Обрано	
термiном	на	4	роки	або	до	наступного	переобрання.

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

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

Голова правлiння  чепурко Ігор Володимирович
	М.П.																																									03.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАч»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Тера»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 14242882
3.	Місцезнаходження 14030,	м.Чернiгiв,	

Всiхсвятська,	7
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (0462)60-67-40,	70-68-40	

(0462)60-67-40,	70-68-40
5.	Електронна	поштова	адреса mks@ao-tera.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	
додатково	використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації

http://www.ao-tera.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	прийняття	
рішення	про	виплату	
дивідендів

II. Текст повідомлення
Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 Товариства	 (Протокол	 №	1	 вiд	

20.04.2018	р.)	прийнято	рiшення	про	виплату	дивiдендiв.	Дата	складення	
перелiку	осiб,	якi	мають	право	на	отримання	дивiдендiв	-	11	травня	2018		р.-	
встановлена	 рiшенням	 Правлiння	 (Протокол	 засiдання	 Правлiння	 вiд	
04.05.2018	 р.).	 Розмiр	 дивiдендiв,	 що	 пiдлягають	 виплатi	 вiдповiдно	 до	
рiшення	 Загальних	 зборiв,	 складає	 4	 789	 000	грн.	 Спосiб	 виплати	
дивiдендiв	 	 -	 безпосереньо	 акцiонерам.	Порядок	 виплати	 дивiдендiв	 -	
кiлькома	частками	пропорцiйно	всiм	особам,	що	мають	право	на	отриман-
ня	дивiдендiв.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2. Голова Правлiння Якимець Анатолiй Володимирович

М.П. 04.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості. 1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСьКЕ 
ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»	.	2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00699514	.	3.	Місцез-
находження:	76018,	Івано-Франківська	обл.,	м.Івано-Франківськ,	с.Вовчинець,	
вул.Вовчинецька,	 2-А.	 4.	 Міжміський	 код,	 телефон,	 факс:	 (0342261533.	 
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@ifplem.prat.ua.	6.	Адреса	сторінки	в	ме-
режі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	 ін-
формації:	www.ifplem.prat.ua	7.	Відомості	про	прийняття	рішення	про	попере-
днє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.	ІІ. Текст Повідомлення: 
Загальними	зборами	акцiонерiв	емiтента	27.04.2018р.	прийнято	рiшення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів	з	серії	фінансово-

господарської	діяльності	Товариства,	які	можуть	учинятися	Товариством	про-
тягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	даного	рішення,	 за	умови	
погодження	таких	правочинів	рішенням	Наглядової	ради	емітента,	з	гранич-
ною	сукупною	вартістю	671,8	 тис.грн.	Вартiсть	активiв	емiтента	 за	даними	
останньої	річної	фiнансової	звiтностi:	671,8	тис.грн.	Спiввiдношення	гранич-
ної	 сукупностi	 вартостi	 правочинiв	 до	 вартостi	 активiв	 емiтента	 за	 даними	
останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	(у	вiдсотках):	100	%.	Загальна	кiлькiсть	
голосуючих	 акцiй	 емiтента:	 2037318.	 Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	
зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах:	2037308.	Кiлькiсть	голосуючих	
акцiй,	що	проголосували:	«за»	прийняття	рiшення	-	2037308;	«проти»	прий-
няття	рiшення	-	0.	ІІІ. Підпис.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовір-
ність	інформації,	що	містяться	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відпо-
відальність	згідно	з	законодавством.	Голова Правління Шеремета М.В.
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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 «Ново олександ
рiвське»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00412263
3.	Місцезнаходження 07623,	Київська	область,	

Згурівський	район,	село	Нова	
Олександрiвка,	вулиця	
Українська,	будинок	14

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0457058634	0457058634
5.	Електронна	поштова	адреса novoolex@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	
додатково	використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

http://00412263.infosite.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-

рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	го-
лови	наглядової	ради	Iщенка	Володимира	Федоровича	(паспорт	СН	586256	
виданий	 26.08.1997	року	 Радянським	 РУ	 ГУ	 МВС	 України	 у	 м.	Києвi).	
Володiє	 12,089832	%	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента.	 Термiн	 обрання-	 
3	роки.	Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 не	 має.	 Посади,	 якi	 обiймав	 -	 директор	 ЗАТ	 «Олвiн-сад»	 
(ТДВ	«Олвiн-сад»),	директор	ТОВ	«Завод	«Олвiн»,	голова	наглядової	ради	
ПАТ	«Новоолександ-рiвське»	 (ПрАТ	«Ново	олександ	рiвське»).В	 даний	 час	
фiзична	особа-пiдприємець.

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	чле-
на	наглядової	ради	Голубенка	Олега	Миколайовича	 (паспорт	АА	007080	
виданий	 23.06.1995	року	 Замостянським	 РВ	 УМВС	 України	 у	 Вiнницькiй	
областi).	Володiє	4,1323	%	у	статутному	капiталi	емiтента.	Термiн	обрання-	
3	роки.	Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.	Посади,	якi	обiймав	протягом	останнiїх	5	рокiв:	директор	
ТОВ	«Будсервiскомплект»,	директор	ТОВ	«Паркiнг	на	Гончара»,	юрискон-
сульт	ТОВ	«Дельта	ЮЕЙ»,	голова	правлiння	ОСББ	«Турiвська	фортеця»,	
помiчник-консультант	 народного	 депутата	 України	 Кривошея	 Г.Г.	 на	 гро-
мадських	 засадах,	 член	 наглядової	 ради	 ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»	
(ПрАТ	«Ново	олександ	рiвське»).	 В	 даний	 час	 директор	 
ТОВ	«Будсервiскомплект»,	директор	ТОВ	«Паркiнг	на	Гончара».

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	чле-
на	 наглядової	 ради	 Товариство	 з	 обмеженою	 вiдповiдальнiстю	 «МАIС»	
(код	30683354).	Володiє	32,996612%	у	статутному	капiталi	емiтента.	Термiн	
обрання-	3	роки.

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	го-
лови	правлiння	Степуру	Аллу	Володимирiвну	(паспорт	СМ	367780	виданий	
17.10.2001	року	 Згурiвським	 РВ	 ГУ	 МВС	 України	 у	 Київськiй	 областi).	
Володiє	0,0686	%	у	статутному	капiталi	емiтента.	Термiн	обрання-	3	роки.	
Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни	не	має.	Посади,	якi	обiймала	—	голова	правлiння	ВАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	(ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»),	одночасно	займала	посаду	голов-
ного	 економiста	 ТДВ	 «Олвiн-сад».	 В	 даний	 час	 голова	 правлiння	
ПрАТ	«Ново	олександ	рiвське».

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	чле-
на	правлiння	Виноградова	Юрiя	Сергiйовича	(паспорт	СК	145275	виданий	
03.07.1996	року	Згурiвським	РВ	ГУ	МВС	України	у	Київськiй	областi).	Част-
кою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Термiн	обрання-	3	роки.	По-
садова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
не	 має.	 Посади,	 якi	 обiймав	 —	 директор,	 голова	 комiсiї	 з	 припинення	 
ВАТ	 «Мрiя»	 (ТДВ	 «Мрiя»),	 член	 правлiння	 ВАТ	 «Ново	олександ	рiвське»	
(ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»).В	 даний	 час	 заступник	 керуючого	
Згурiвського	вiддiлення	ТОВ	«Агро-С».

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	чле-
на	правлiння	Кучеренко	Катерину	Герасимiвну	(паспорт	СК	868955	вида-
ний	23.07.1998	року	Згурiвським	РВ	ГУ	МВС	України	у	Київськiй	областi).	
Володiє	0,0049	%	у	статутному	капiталi	емiтента	.	Термiн	обрання	-	3	роки.	
Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни	не	має.	Посади,	якi	обiймала	—	головний	бухгалтер	ТОВ	«Завод	«Олвiн»,	
член	правлiння	ВАТ	«Ново	олександ	рiвське»	(ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»).	
Посад	на	будь-яких	iнших	пiдприємствах	не	займає.	Пенсiонерка.

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	чле-
на	правлiння	Форманюк	Олену	Володимирiвну	(паспорт	СК	688632	вида-
ний	04.11.1997	року	Березанським	РВ	ГУ	МВС	України	у	Київськiй	областi).	
Часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	 Термiн	 обрання	 -	 
3	роки.	Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 не	 має.	 Посади,	 якi	 обiймала	—	майстер-технолог	 ТОВ	 «Завод	
«Олвiн»,	 одночасно	 працювала	 майстром	 у	 ТДВ	 «Олвiн-сад»,	 член	
правлiння	 ВАТ	 «Ново	олександ	рiвське»	 (ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»).	 
В	даний	час	—	директор	ТОВ	«Завод	«Олвiн».

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	 вiд	 27.04.2018	року	 (Протокол	№27/4/2018)	 обрано	 на	 посаду	
члена	правлiння	Костюка	Iвана	Васильовича	(паспорт	СК	915506	вида-
ний	02.10.1998	року	Згурiвським	РВ	ГУ	МВС	України	у	Київськiй	областi).	
Володiє	 0,0822	%	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	 .	 Термiн	 обрання	 -	
3	 роки.	 Посадова	 особа	 непогашених	 судимостей	 за	 корисливi	 та	
посадовi	 злочини	 не	 має.	 Посади,	 якi	 обiймав	 —	 iнженер-механiк	 
ВАТ	 «Ново	олександ	рiвське»	 (ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»	 ,	 член	
правлiння	 ВАТ	 	 «Ново	олександ	рiвське»	 (ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»).	 
В	даний	час		—	iнженер-механiк	ПрАТ	«Ново	олександ	рiвське».

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	чле-
на	 правлiння	 Лепеху	 Катерину	 Iванiвну	 (паспорт	 СК	 719909	 виданий	
19.12.1999	року	 Згурiвським	 РВ	 ГУ	 МВС	 України	 у	 Київськiй	 областi).	
Володiє	0,1735	%	у	статутному	капiталi	емiтента	.	Термiн	обрання	-	3	роки.	
Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни	не	має.	Посади,	якi	обiймала	—	бригадир	садової	бригади	ВАТ	«Ново-
олександ	рiвське»,	 завiдувач	 плодоупаковочним	 пунктом	 ВАТ	 «Ново-
олександ	рiвське»	 (ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»)	 ,	 член	 правлiння	
ПАТ	«Ново	олександ	рiвське».	Посад	на	будь-яких	iнших	пiдприємствах	не	
займає.	Пенсiонерка.

гiдно	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«Ново	олександ	рiвське»	
вiд	 27.04.2018	року	 (Протокол	 №27/4/2018)	 обрано	 на	 посаду	 члена	
правлiння	 Кучерука	 Василя	Миколайовича	 (паспорт	 СК	 611383	 виданий	
11.10.1997	року	 Згурiвським	 РВ	 ГУ	 МВС	 України	 у	 Київськiй	 областi).	
Володiє	0,0238	%	у	статутному	капiталi	емiтента	.	Термiн	обрання	-	3	роки.	
Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни	 не	має.	Посади,	 якi	 обiймав	—	робочий	 садової	 бригади	ВАТ	«Ново-
олександ	рiвське»,	робочий	ТДВ	«Олвiн-сад»,	член	правлiння	ПАТ	«Ново-
олександ	рiвське».	В	даний	час	працює	робочим	у	ТДВ	«Олвiн-сад».

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	го-
лови	ревiзiйної	комiсiї	Кривець	Ольгу	Василiвну	 (паспорт	СМ	046991	ви-
даний	08.04.1999	року	Згурiвським	РВ	ГУ	МВС	України	у	Київськiй	областi).	
Часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	 Термiн	 обрання	 -	 
3	роки.	Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 не	 має.	 Посади,	 якi	 обiймала	 —	 бригадир	 садової	 бригади	
ЗАТ	«Олвiн-сад»	(ТДВ	«Олвiн-сад»),	 голова	ревiзiйної	комiсiї	ВАТ	«Ново-
олександ	рiвське»	(ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»)..	осад	на	будь-яких	iнших	
пiдприємствах	не	займає.	Пенсiонерка.

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	чле-
на	ревiзiйної	комiсiї	Гаврилюк	Аллу	Василiвну	(паспорт	СК	539728	виданий	
04.06.1997	року	 Згурiвським	 РВ	 ГУ	 МВС	 України	 у	 Київськiй	 областi).	
Володiє	0,0030	%	у	статутному	капiталi	емiтента	.	Термiн	обрання	-	3	роки.	
Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни	не	має.	Посади,	якi	обiймала	—	менеджер	ЗАТ	«Олвiн-сад»	(ТДВ	«Олвiн-
сад»),одночасно	працювала	менеджером	ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»,член	
ревiзiйної	 комiсiї	 ВАТ	 «Ново	олександ	рiвське»	 (ПАТ	«Ново	олександ-
рiвське»)..	В	даний	час	-	менеджер	ТДВ	«Олвiн-сад».

Згiдно	 рiшення	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПрАТ	«Ново	олександ-
рiвське»	вiд	27.04.2018	року	(Протокол	№27/4/2018)	обрано	на	посаду	чле-
на	ревiзiйної	комiсiї	Яременко	Ольгу	Василiвну	(паспорт	СК	570339	вида-
ний	03.07.1997	року	Згурiвським	РВ	ГУ	МВС	України	у	Київськiй	областi).	
Володiє	0,0019	%	у	статутному	капiталi	емiтента	.	Термiн	обрання	-	3	роки.	
Посадова	особа	непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни	не	має.	Посади,	якi	обiймала	—	лаборант	ТОВ	«Завод	«Олвiн»,	одно-
часно	 працювала	 лаборант	 ом	 ТДВ	 «Олвiн-сад»,	 член	 ревiзiйної	 комiсiї	
ВАТ	 «Ново	олександ	рiвське»	 (ПАТ	«Ново	олександ	рiвське»)..	 В	 даний	 час	
працює	лаборантом	ТДВ	«Олвiн-сад».

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 Степура Алла Володимирiвна
голова правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВО ОЛЕКСАНД РIВСьКЕ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента	 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
СIЛьСьКОГОСПОДАРСьКЕ РИБОЛОВЕЦьКО-
ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО «ЖОВТЕНь».	 Код	 за	
ЄДРПОУ	 02797907.	 Місцезнаходження:	 07232,	 Київська	обл.,	 Вишгород-
ський	р-н,	село	Толокунь.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	-	096	181	99	18.	
Електронна	поштова	адреса	-	rs_s1@risan.com.ua	Адреса	сторінки	в	мере-
жі	 Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	 ін-
формації	–	відсутня.	Вид	особливої	інформації	-	Відомості	про	зміну	складу	
посадових	осіб	емітента.	

II. Текст повідомлення
Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Жовтень»	28.04.2018р.	прийня-

то	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	припинення	повноважень	Голови	Нагля-
дової	ради	–	Шпильова	Анатолiя	Iвановича.	Шпильов	А.I.	згоду	на	розкрит-
тя	паспортних	даних	не	надавав.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	
ПрАТ	«Жовтень»	 –	 7,7410%.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має,	на	посадi	перебував	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Жовтень»	28.04.2018р.	прийня-
то	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	припинення	повноважень	члена	Нагля-
дової	ради–	Олiйника	Дмитра	Миколайовича.	Олiйник	Д.М.	згоду	на	роз-
криття	 паспортних	 даних	 не	 надавав.	 Володiє	 часткою	 в	 Статутному	
капiталi	 емітента	 –	 9,989021	%.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має,	на	посадi	перебував	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Жовтень»	28.04.2018р.	прийня-
то	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	припинення	повноважень	члена	Нагля-
дової	ради	–	Савченка	Олександра	Григоровича.	Савченко	О.Г.	 згоду	на	
розкриття	 паспортних	 даних	 не	 надавав.	 Володiє	 часткою	 в	Статутному	
капiталi	 емітента	 –	 0,008999	%.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має,	на	посадi	перебував	з	29.04.2015	року.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Жовтень»	28.04.2018р.	прийня-
то	 рiшення	 (протокол	 №	28/4)	 про	 припинення	 повноважень	 Ревiзора	 -	
Ажурової	 Олени	 Петрiвни.	 Ажурова	 О.П.	згоду	 на	 розкриття	 паспортних	
даних	 не	 надавала.	 Володiє	 часткою	 в	 Статутному	 капiталi	 емітента	 –	
0,001799	%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має,	на	посадi	перебувала	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Жовтень»	29.04.2015р.	прийня-
то	рiшення	про	призначення	на	посаду	Голови	Наглядової	ради	–	Шпильо-
ва	Анатолiя	Iвановича.	Шпильов	А.I.	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	
не	 надавав.	 Шпильова	 А.I.	 призначено	 на	 посаду	 на	 строк	 -3	 роки	 з	
28.04.2018р.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емітента	–	7,741041%.	
непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	
останнiх	 5	 	 рокiв	 обiймав	 посаду	 начальник	 вiддiлу	 збуту	 ТОВ	 «Будре-
сурс».

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Жовтень»	28.04.2018р.	прийня-
то	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	призначення	Савченка	Олександра	Гри-
горовича	на	посаду	Члена	Наглядової	ради.	Згоду	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надавав.	Строк,	на	який	призначено	Савченка	О.Г.	на	посаду–	
3	 	роки	з	28.04.2018р.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емітента	у	
розмiрi	–	0,008999	%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	Протягом	останнiх	5	рокiв	займав	посаду	директора	ТОВ	«Ти-
тан».

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Жовтень»	28.04.2018р.	прийня-
то	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	призначення	на	посаду	члена	Наглядо-
вої	ради	Олiйника	Iвана	Дмитровича,	як	представника	Олiйника		Д.М.	Олiйник	
Д.М.	володiє	часткою	9.989021%	Статутного	капiталу	Товариства.	Олiйник	
I.Д.	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надавав.	Олiйника	I.Д.	призна-
чено	на	посаду	на	 строк	 -	 3	 роки	 з	 28.04.2018р.	Олiйник	 	 I.Д.	 часткою	в	
Статутному	 капiталi	 емітента	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останнiх	5		рокiв	займав	
посади:	помiчник	Генерального	директора	ТОВ	«Магма-Iндустрiя».

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«Жовтень»	28.04.2018р.	прийня-
то	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	призначення	на	посаду	Ревiзора	Ажуро-
ву	 Олену	 Петрiвну.	 Строк,	 на	 який	 призначено	 Ажурову	О.П.	–	 3	 роки	 з	
29.04.2015р.	Ажурова	О.П.	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	нада-
вала.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емітента	–	0,001799	%.	Непо-
гашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 має.	 Протягом	
останнiх	 5	 рокiв	 займала	 посаду:	 директора	 ТОВ	 «Аудиторська	 фiрма	
«Аудит-Резерв».

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

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

04.05.2018р.	
Голова правління  Александренко Iлона Олександрiвна

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	 

«Київський	страховий	дім».
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	25201716.
3.	Місцезнаходження:	04053,	м.	Київ,	вул.	Артема,	37-41.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	290-93-41.
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@ksd.net.ua.
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.ksd.net.ua.
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	по-

переднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-

чних	правочинів:	30.04.2018р.
Найменування	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Загальні	збо-

ри	акціонерів	Приватного	акціонерного	 товариства	«Київський	страховий	
дім».

На	 Загальних	 зборах	 акціонерів	 Приватного	 акціонерного	 товариства	
«Київський	страховий	дім»,	які	відбулися	30.04.2018р.,	було	прийнято	рі-
шення	(протокол	№36	від	30.04.2018р.)	про	попереднє	надання	згоди	на	
вчинення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	
не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення,	із	зазначенням	
характеру	правочинів	та	їх	граничної	сукупної	вартості,	а	саме	(відомості	
щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	їх	характеру):	

1.	Попередньо	надано	згоду	на	вчинення	всіх	значних	правочинів	Това-
риства	в	сумі,	що	перевищує	25	%,	але	менша	ніж	50%	вартості	активів	
Товариства	за	даними	річної	фінансової	звітності	Товариства	за	2017	рік	на	
одну	угоду	(одного	контрагента)	наступного	характеру:

1.1.	на	проведення	Товариством	операцій	з	залучення	банківських	кре-
дитів	та	укладення	кредитних	договорів	в	сумі,	що	не	перевищує	45 000 
000,00 грн.(сорок п’ять мільйонів гривень 00 копійок);

1.2.	на	проведення	Товариством	операцій	з	розміщення	коштів	в	сумі,	
що	не	перевищує	45 000 000,00 грн.(сорок п’ять мільйонів гривень 00 

копійок) грн.,	на	поточних	та	вкладних	(депозитних)	рахунках	у	банках,	які	
мають	 кредитний	 рейтинг,	 що	 відповідає	 інвестиційному	 рівню	 за	 націо-
нальною	шкалою,	визначеною	законодавством	України,	та	укладення	від-
повідних	договорів	з	банками;

1.3.	 на	 надання	 коштів	 Товариства	 в	 сумі,	 що	 не	 перевищує	 
45 000 000,00 грн.(сорок п’ять мільйонів гривень 00 копійок)	грн.,	в	за-
ставу	 як	 забезпечення	 виконання	 зобов’язань	 Товариства	 та/або	 третіх	
осіб	за	кредитними	договорами,	та	укладення	відповідних	договорів	заста-
ви,	уступки	права	вимоги	тощо	з	банками.	

2.	Встановлено	термін	дії	цього	рішення	–	протягом	одного	року	з	дня	
прийняття	цього	рішення.

3.	Встановлено,	що	дане	рішення	не	обмежує	Загальні	збори	акціонерів	
приймати	рішення	про	вчинення	інших	значних	правочинів.	

4.	Надано	Голові	Правління	Товариства,	Єрмаку	Сергію	Миколайовичу	
за	погодженням	з	Наглядовою	Радою	Товариства,	повноваження	на	укла-
дення,	зміну,	розірвання,	підписання	схвалених	значних	правочинів	Това-
риства	в	сумі,	що	перевищує	25	%,	але	менше	ніж	50%	вартості	активів	
Товариства	 за	 даними	 річної	 фінансової	 звітності	 Товариства	 за	
2017	рік.».

Гранична	 сукупність	 вартості	 правочинів	 в	 сумі,	 що	 не	 перевищує	 
45	000	000,00	грн.(сорок	п’ять	мільйонів	гривень	00	копійок).

Вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	становить	162	667	тис.	грн..

Спiввiдношення	граничної	сукупної	вартості	правочинів	до	вартості	ак-
тивів	емітента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	становить	
27,663877%.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	200	000	шт.	,	кількість	голосуючих	
акцій,	 що	 зареєструвались	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 –	 200	 000шт.,	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	прийняття	вищезазна-
ченого	рішення	–	200	000шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«проти»	прийняття	вищезазначеного	рішення	-	0	штук.

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

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

2.	Найменування	посади:	Голова правління Приватного акціонерно-
го товариства «Київський страховий дім» С.М. Єрмак

04.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСьКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ»
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Приватне	 акціонерне	 товариство	 «Каучук»	 (ідентифікаційний	 код	
13507918)	повідомляє	про	спростування	особливої	інформації	емітента	у	
зв'язку	із	самостійно	виявленими	помилками,	опублікованої	в	офіційному	
друкованому	виданні	«Бюлетень	«Відомості Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» № 84 від 03.05.2018 р. в частині: 7. 
Вид особливої інформації Відомості	про	прийняття	рішення	про	надання	
згоди	на	вчинення	значних	правочинів.	Вважати	вірним:	7.	Вид особливої 

інформації Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	зго-
ди	на	вчинення	значних	правочинів.

Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.

Директор  Вайзер Ілля Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАУчУК»

Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»
повідомляє,	 що	 07 червня 2018 року о 12 год. 00 хв.	 за	 адресою:	

01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала) 
повторно	скликаються	та	будуть	проведені	Річні	загальні	збори	акціонерів	
ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «СТРАХОВА	 КОМПАНІЯ	
«ЮНІСОН	СТРАХУВАННЯ»,	далі	–	ПрАТ	«СК	«ЮНІСОН	СТРАХУВАННЯ»,	
місцезнаходження:	01601,	місто	Київ,	площа	Спортивна,	будинок	1-А.

Реєстрація	акціонерів	(їх	уповноважених	представників)	буде	здійсню-
ватись	за	місцем	проведення	Річних	загальних	зборів	акціонерів,	за	адре-
сою:	01601,	місто	Київ,	площа	Спортивна,	будинок	1-А,	(конференц	зала),	
з	11	год.	00	хв.	до	11	год.	50	хв.	07	червня	2018	року.

Для	реєстрації	участі	у	Річних	загальних	зборах	акціонерів	для	акціоне-
ра	необхідно	мати	при	собі	документ,	що	посвідчує	його	особу	(паспорт),	
для	представника	акціонера	необхідно	мати	при	собі	документ,	що	посвід-
чує	особу	представника	(паспорт)	та	довіреність	на	право	участі	і	голосу-
вання	 на	 загальних	 зборах	 акціонерів,	 оформлену	 відповідно	 до	 вимог	
чинного	законодавства.

Датою	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Річ-
них	 загальних	 зборах	 ПрАТ	«СК	 «ЮНІСОН	 СТРАХУВАННЯ»	 визначено	
31	травня	2018	року	(складається	станом	на	24	годину).

Проект порядку денного Річних загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» та проекти рішень з кожного 

питання:
1.	Затвердження	складу	робочих	органів	Річних	загальних	зборів	акціо-

нерів.
2.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2017	рік.
3.	Розгляд	звіту	наглядової	ради	товариства	за	2017	рік	та	затверджен-

ня	заходів	за	результатами	його	розгляду.	Прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	розгляду	звіту	наглядової	ради	товариства.

4.	Розгляд	звіту	Правління	за	2017	рік	та	затвердження	заходів	за	ре-
зультатами	його	розгляду.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	
директора.

5.	Розгляд	звіту	Ревізора	за	2017	рік	та	затвердження	заходів	за	резуль-
татами	його	розгляду.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ре-
візора.

6.	Розгляд	висновків	зовнішнього	аудиту	та	затвердження	заходів	за	ре-
зультатами	його	розгляду.

7.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	 і	порядку	покриття	збит-
ків.

8.	Прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	
можуть	укладатись	Товариством	протягом	не	більше	як	одного	року,	визна-
чення	їх	характеру	та	граничної	вартості.

9.	Дострокове	припинення	повноважень	Ревізора	Товариства.
10.	Обрання	Ревізора	Товариства.
11.	Затвердження	та	реєстрація	Статуту	Товариства	в	новій	редакції.

Станом	 на	 дату	 складання	 переліку	 осіб,	 яким	 надсилається	 повідо-
млення	про	проведення	загальних	зборів,	загальна	кількість	простих	акцій:	
400	000	000	штук,	кількість	голосуючих	акцій	400	000	000	штук.

З	документами,	пов’язаними	з	порядком	денним	Річних	загальних	збо-
рів	ПрАТ	«СК	«ЮНІСОН	СТРАХУВАННЯ»,	від	дати	направлення	акціоне-
рам	повідомлення	про	скликання	загальних	зборів	та	до	дати	їх	проведен-
ня	 акціонери	 можуть	 особисто	 ознайомитися	 за	 адресою:	 01601,	 місто	
Київ,	площа	Спортивна,	будинок	1-А	в	робочі	дні	та	робочий	час.	Графік	
роботи:	понеділок	-	четвер	з	09.00	до	18.00,	п’ятниця	з	09.00	до	17.00,	обі-
дня	перерва	з	13.00	до	14.00.	В	день	проведення	зборів	акціонери	можуть	
особисто	 ознайомитися	 з	 документами,	 пов’язаними	 з	 порядком	денним	
Річних	загальних	зборів	ПрАТ	«СК	«ЮНІСОН	СТРАХУВАННЯ»	також	в	міс-
ці	їх	проведення	за	адресою:	01601,	місто	Київ,	площа	Спортивна,	будинок	
1-А,	(конференц	зала).	Відповідальним	за	ознайомлення	акціонерів	з	до-
кументами	призначений	Голова	Правління	ПрАТ	«СК	«ЮНІСОН	СТРАХУ-
ВАННЯ»	Карелін	Олександр	Валентинович.

З	питань	підготовки	та	проведення	даних	Річних	загальних	зборів	акціо-
нерів	 ПрАТ	«СК	 «ЮНІСОН	 СТРАХУВАННЯ»,	 звертайтесь	 за	 телефоном	
(044)	362-46-24.	

Інформація	з	проектами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	
проекту	 порядку	 денного	 Річних	 загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«СК	
«ЮНІСОН	СТРАХУВАННЯ»	 розмішена	 на	 власному	 веб-сайті	 ПрАТ	«СК	
«ЮНІСОН	СТРАХУВАННЯ»	за	адресою	http://unison-insurance.com.ua/. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» за 2017 рік

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 153	023,9 163	639,4
Основні	засоби 750,7 32	381,9
Довгострокові	фінансові	інвестиці 51	895,7 47	495,7
Запаси 83,8 65,5
Сумарна	дебіторська	заборгованість 18	184,8 7	953,7
Грошові	кошти	та	іх	еквіваленти 36	535,8 62	939,9
Нерозподілений	прибуток 28	715,7 34	941,4
Власний	капітал 140	445,2 141	469,9
Статутний	капітал 100	000,0 100	000,0
Довгострокові	зобов’язання 8	341,4 19	056,5
Поточні	зобов’язання 43,3 3	113,0
Чистий	прибуток	(збиток) (985,5) 83,9
Середньорічна	кількість	акцій	(шт) 10,0 400	000	000,0
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт)

0,0 0,0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0,0 0,0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

10,0 43,0

Наглядова рада ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

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	
«Гадячгаз»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	05524660
3.	Місцезнаходження:	37300	м.Гадяч,	вул.Будька	26	а
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(05354)	2-15-47,	(05354)2-15-47
5.	Електронна	поштова	адреса:	ggas.secretary@gmail.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	gadyachgas.at.ua
7.	Вид	особливої	інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням	загальних	зборів	акціонерів	від	27.04.2018	р.змінено	на-

зву	та	тип	акціонерного	товариства	з	Публічне	акціонерне	товариство	
по	газопостачанню	та	газифікації	«Гадячгаз»	на	Приватне	акціонерне	
товариство	«Гадячгаз».	Відповідні	зміни	внесені	до	ЄДР	04.05.2018	р.

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

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

2. Голова правління  Шестерненко Д.І.
04.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАДЯчГАЗ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче 

об’єднання «Агрокомплекс»
Шановні акціонери ПрАТ «НВО «Агрокомплекс»!

Приватне	 акціонерне	 товариство	 «НВО	 «Агрокомплекс»	 (код	 за	
ЄДРПОУ	13669236,	далі	-	Товариство)	повідомляє,	що	07 червня 2018 року 
о 10-00 годині за	адресою:	м. Київ, вул. Петра Панча, буд. 11, офіс 109 
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «НВО «Агро-
комплекс». 

Реєстрація	акціонерів	 (їх	представників)	здійснюватиметься	згідно	пе-
реліку	акціонерів,	які	мають	право	участі	у	позачергових	загальних	зборах	
ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс»,	 складеного	 станом	 на	 24	годину	 01	 червня	
2018	року,	з	09-30	до	09-50	годин	у	день	проведення	позачергових	загаль-
них	зборів	акціонерів	за	адресою	їх	проведення.	

Порядок денний:
1. Про	обрання	Лічильної	комісії	позачергових	загальних	зборів	акціоне-

рів	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс».	
2. Про	обрання	голови	та	секретаря	позачергових	загальних	зборів	ак-

ціонерів	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс».
3. Про	зміну	місцезнаходження	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс».
4. Про	внесення	змін	до	Статуту	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс»	шляхом	

викладення	 його	 у	 новій	 редакції	 та	 затвердження	 Статуту	 ПрАТ	«НВО	
«Агро	комплекс»	в	новій	редакції.	

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
Обрати	 Лічильну	 комісію	 річних	 загальних	 зборів	 ПрАТ	«НВО	 «Агро-

комплекс»	у	складі:	Голова	лічильної	комісії	–	І.М.	Мірошник.	
Питання 2:
Обрати	Головою	річних	загальних	зборів	акціонерів	ПрАТ	«НВО	«Агро-

комплекс»	І.М.	Мірошник,	секретарем	зборів:	Л.М.	Костічеву.
Питання 3:
Змінити	 місцезнаходження	 ПрАТ	«НВО	 «Агрокомплекс»	 на:	 04201,	

м.	Київ,	вул.	Петра	Панча,	буд.	11,	офіс	109.
Доручити	Генеральному	директору	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс»	Мірош-

ник	Ірині	Миколаївні	укласти	договір	оренди	за	новим	місцезнаходженням	
Товариства.

Уповноважити	 Генерального	 директора	 ПрАТ	«НВО	 «Агрокомплекс»	
Мірошник	 Ірину	Миколаївну	 здійснювати	 необхідні	 дії,	 пов’язані	 з	 прове-
денням	державної	реєстрації	зміни	місцезнаходження	Товариства.

Питання 4:
У	зв’язку	зі	зміною	місцезнаходження	Товариства	та	приведенням	Ста-

туту	 у	 відповідність	 до	 чинного	 законодавства	 України,	 внести	 зміни	 до	
Статуту	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс»	шляхом	викладення	його	у	новій	ре-
дакції.

Затвердити	Статут	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс»	у	новій	редакції.	Упо-
вноважити	Генерального	директора	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс»	Мірошник	
Ірину	Миколаївну	підписати	Статут	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс»	у	новій	ре-
дакції	 та	 всі	 необхідні	 документи	 для	 проведення	 державної	 реєстрації	
Статуту	ПрАТ	«НВО	«Агрокомплекс»	в	новій	редакції	у	відповідності	з	чин-
ним	законодавством	України.

Для	 участі	 у	 зборах	 акціонерам	 необхідно	 мати	 при	 собі	 паспорт,	 а	
представникам	акціонерів	-	паспорт	та	довіреність	на	право	представляти	
інтереси	 акціонерів	 на	 загальних	 зборах,	 оформлену	 згідно	 з	 вимогами	
чинного	законодавства.

В	реєстрації	акціонера	(його	представника)	для	участі	у	загальних	збо-
рах	може	бути	відмовлено	реєстраційною	комісією	у	разі	відсутності	в	акці-
онера	(його	представника)	документів,	які	 ідентифікують	особу	акціонера	
(його	представника),	а	в	разі	участі	представника	акціонера	–	також	доку-
ментів,	що	підтверджують	повноваження	представника	на	участь	у	загаль-
них	зборах	акціонерів	Товариства.

Порядок участі та голосування на Позачергових Загальних зборах 
акціонерів за довіреністю

Представником	 акціонера	 на	 загальних	 зборах	 акціонерів	 може	 бути	
фізична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи,	а	також	уповно-
важена	 особа	 держави	 чи	 територіальної	 громади.	 Акціонер	 має	 право	
призначити	 свого	 представника	 постійно	 або	 на	 певний	 строк.	 Акціонер	
має	право	у	будь-який	момент	замінити	свого	представника,	повідомивши	
про	це	Дирекцію	Товариства.	Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	
загальних	 зборах	 акціонерів	 може	 містити	 завдання	 щодо	 голосування,	
тобто	перелік	питань	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерів	із	зазна-
ченням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	
час	голосування	на	загальних	зборах	акціонерів	представник	повинен	го-
лосувати	 саме	 так,	 як	 передбачено	 завданням	щодо	 голосування.	Якщо	
довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	представник	вирішує	
всі	питання	щодо	голосування	на	свій	розсуд.	Акціонер	має	право	видати	
довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	акціонерів	
декільком	своїм	представникам.	Акціонер	має	право	у	будь-який	час	від-
кликати	чи	замінити	свого	представника	на	загальних	зборах	акціонерів.	
Надання	довіреності	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	
акціонерів	не	виключає	право	участі	на	цих	загальних	зборах	акціонера,	
який	видав	довіреність,	замість	свого	представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Позачергових Загальних 
зборів акціонерів:

Під	час	підготовки	до	позачергових	загальних	зборів,	акціонери	товари-
ства	 мають	 можливість	 ознайомитись	 з	 документами,	 необхідними	 для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного.	Ознайомлення	з	матеріалами	
відбувається	 від	 дати	 надіслання	 акціонерам	 даного	 повідомлення	 до	
07	 червня	 2018	року	 (включно)	 з	 понеділка	 по	 п’ятницю,	 з	 08.30	год.	 до	
16.30	год.	 (обідня	перерва	з	12.30	год.	до	13.15	год.)	 за	адресою:	04201,	
м.Київ,	вул.	Петра	Панча,	буд.	11,	офіс	109.	Відповідальна	за	порядок	озна-
йомлення	акціонерів	з	матеріалами	зборів	особа	–	Лисенко	Ірина	Костян-
тинівна,	тел.	+38	(044)	517-36-83.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення Позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися:

Від	 дати	 надіслання	 повідомлення	 про	 проведення	 позачергових	 за-
гальних	зборів	акціонерів	до	дати	проведення	позачергових	загальних	збо-
рів	акціонерів	Товариство	повинно	надати	акціонерам	можливість	ознайо-
митися	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	 питань	
порядку	денного,	за	місцезнаходженням	Товариства	у	робочі	дні,	робочий	
час	 та	в	доступному	місці,	 а	в	день	проведення	позачергових	 загальних	
зборів	акціонерів	-	також	у	місці	їх	проведення.	

Товариство	 до	 початку	 позачергових	 загальних	 зборів	 акціонерів	
зобов’язане	надавати	письмові	відповіді	на	письмові	запитання	акціонерів	
щодо	 питань,	 включених	 до	 проекту	 порядку	 денного	 позачергових	 за-
гальних	зборів	акціонерів	та	порядку	денного	позачергових	загальних	збо-
рів	 акціонерів	 до	 дати	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерів.	 Товари-
ство	може	 надати	 одну	 загальну	 відповідь	 на	 всі	 запитання	 однакового	
змісту.

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	позачергових	 загальних	 зборів	акціонерів,	 а	
також	щодо	нових	кандидатів	до	складу	органів	Товариства,	кількість	яких	
не	 може	 перевищувати	 кількісного	 складу	 кожного	 з	 органів.	 Пропозиції	
вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів	
акціонерів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	-	не	пізніше	ніж	
за	 7	днів	 до	дати	 проведення	 позачергових	 загальних	 зборів	 акціонерів.	
Пропозиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	денного	по-
винні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	акціонерів	
будуть	 прийматися	 в	 строк,	 встановлений	 чинним	 законодавством,	 за	
адресою:	04201,	м.	Київ,	вул.	Петра	Панча,	буд.	11,	офіс	109.

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проекта-
ми	рішень	з	питань	проекту	порядку	денного:	http://agrokompleks.com.ua

Дирекція

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НВО «АГРОКОМПЛЕКС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРКАСьКИЙ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	 акцiонерне	 товариство	
«Черкаський».	2.	Код	за	ЄДРПОУ	05390017.	

3.	Місцезнаходження:	19836,	Драбiвський	район,	Черкаська	обл.,	сели-
ще	 Рецюкiвщина.	 4.	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	 (04738)	 9-22-33,	
9-22-33.	 5.Електронна	 поштова	 адреса	 : j.litvinenko@kernel.ua.	 6.Адреса	
сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації:	http://cherkasskiy.pat.ua/.	7.	Вид	особливої	інформа-
ції	:	зміна	типу	акціонерного	товариства.

II. Текст повідомлення
Дата	 прийняття	 рiшення:	 25.04.2018.	 Найменування	 уповноваженого	

органу	 емiтента,	 що	 прийняв	 вiдповiдне	 рiшення:	 рiчнi	 загальнi	 збори	
акцiонерiв	 Публiчного	 акцiонерного	 товариства	 «Черкаський».	 Дата	 дер-
жавної	реєстрацiї	вiдповiдних	змiн	до	вiдомостей	про	юридичну	особу,	що	
мiстяться	 в	ЄДР:	 02.05.2018.	 Повне	 найменування	 акцiонерного	 товари-
ства	до	змiни:	Публiчне	акцiонерне	товариство	«Черкаський».	Повне	на-
йменування	 акцiонерного	 товариства	 пiсля	 змiни:	 Приватне	 акцiонерне	
товариство	«Черкаський».

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

титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.	Директор	Петров	М.В.	03.05.2018
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ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОГИЛIВ-ПОДIЛьСьКИЙ ЗАВОД 

ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДIВ»
Код	 за	 ЄДРПОУ	 03327670,	 Місцезнаходження	 24001,	 м.	Могилiв-

Подiльський,	Гудзiя	13
Тел	04337)-6-45-29,	e-mail	zbut@gazpribor.com.ua	веб-адреса	емітента	

www.gazpribor.com.ua
Відомості	про	прийняття	рішення	про	зміну	складу	посадових	осіб	емі-

тента
Текст повідомлення

23	квiтня	2018	року	Рiчними	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	
було	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	посадових	осiб	Акцiонерного	то-
вариства	«Могилiв-Подiльський	завод	газового	устаткування	та	приладiв»	
у	зв’язку	з	прийняттям	нової	редакцiї	статуту	Товариства	(Протокол	№	22	
вiд	24.04.2018	р.),.

ОБРАНО	 :	 в	 якостi	 Голови	 Наглядової	 ради	 Сидорекно	 Людмилу	
Олександрiвну,	 АКЦІОНЕР	 (АА	 711625	 виданий	 Могилiв-	 Подiльський	
МРВУМВС	України	у	Вiнницькiй	обл)	термiном	на	3	роки	до	22.04.2021р.	
включно.	Iншi	посади,	якi	обiймала	особа:	Директор	ТОВ	«Iнтре-Текст»	по	
теперiшнiй	час.	стаж	роботи	32	рокiв,	стаж	керiвної	роботи	18	рокiв.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.

ОБРАНО:	в	якостi	члена	Наглядової	ради	Сидоренко	Богдану	Вікторiвну	
(АТ	 142437	 виданий	 Могилiв-	 Подiльський	 РС	 УДМС)-	 як	 представника	
акцiонера	ф.о.	Сидоренко	Вiктора	Васильовича,	призначено	термiном	на	3	
роки	 до	 22.04.2021р.	 включно.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 особа:	 юрист	
ТОВ		«РЕНА-МП»,	самозайнята	особа	ФОП.	Загальний	стаж	роботи	3	роки.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.

ОБРАНО:	 якостi	 члена	 Наглядової	 Ради	 Сушака	 Андрiя	
Олександровича(АВ	785558,	виданий	Замостянський	РВ	УМВД	України	у	
Вiнницькi	обл),	терміном	на	3	роки	до	22.04.2021р.	включно.	Iншi	посади,	
якi	обiймала	особа:	юрист	ТОВ	«ІНТЕР-ТЕКСТ»,	адвокат.	Загальний	стаж	
роботи	7	років.	Непогашеної	судимостi	 за	 корисливi	 та	посадовi	 злочини	
немає.

ОБРАНО	 :	 якостi	 члена	 Наглядової	 ради	 Габера	 Олександра	
Анатолiйовича(КМ	 1025	 850	 ,виданий	 Iванiвський	 РВ	 ГУМВС	 України	 в	
Одеськiй	областi),	термiном	на	3	роки	з.	до	22.04.2021р.	включно.	Iншi	по-
сади,	 якi	 обiймала	 особа:	 самозайнята	 особа	 .Загальний	 стаж	 роботи	 
5	рокiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.

ОБРАНО	 :	 в	 якостi	 члена	Наглядової	 ради	Плютяк	Аллу	Анатолiївну,	
призначено	термiном	на	3	роки	.	до	22.04.2021р.	включно.	Iншi	посади,	якi	
обiймала	особа:	вчитель	лiцей	№4	м.Могилiв-Подiльський.	Загальний	стаж	
роботи	23	роки.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.

ОБРАНО	:	на	пiдставi	прийняття	Статуту	у	новiй	редакцiї	та	створення	
одноособового	 виконавчого	 органу	 Товариства	 –	 Директора.	 Сидоренко	
Вiктор	 Васильович,	 обраний	 на	 посаду	 Директора.	 Особу	 призначено	

термiном	на	5	рокiв	з	23.04.2018р.	до	22.04.2023р.	включно.	Iншi	посади,	
якi	 обiймала	 особа	 протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв:	 Директор	 ТОВ	 «Рена-
МП»	по	теперiшнiй	час.	Загальний	стаж	роботи	38	рокiв,	стаж	керiвної	ро-
боти	 14	 рокiв.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	
немає

ОБРАНО:	на	посаду	Голови	Ревiзiйної	Комiсiї.,	Власова	Віталія	Микола-
йовича.	Особу	призначено	 термiном	на	3	роки	до	22.04.2021р.	 включно.	
Мiсце	 роботи-	 фiнансовий	 директор	 ПАТ	«Могилiв-Подiльський	 завод	
«Газприлад»»	 по	 теперiшнiй	 час.	 Загальний	 стаж	 роботи	 42	 роки,	 стаж	
керiвної	роботи	14	рокiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає.

ОБРАНО:	,	на	посаду	члена	Ревiзiйної	Комiсiї	,	Самусiк	Констянтин	Ми-
хайлович,	призначено	термiном	на	3	роки.	до	22.04.2021р.	включно.	Мiсце	
роботи-	самозайнята	особа,	ФОП	по	теперiшнiй	час.	Загальний	стаж	роботи	
9	рокiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.

ОБРАНО:	на	посаду	члена	Ревiзiйної	Комiсiї	Бойко	Альону	ВАсилiвну,	
призначено	 термiном	 на	 3	 роки	 до	 22.04.2021р.	 включно.	Мiсце	 роботи-
бухгалтер	 ТОВ	 «Iнтре-Текст»	 по	 теперiшнiй	 час.	 Загальний	 стаж	 роботи	
18		рокiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.

Припинення	повноважень:	Охмак	Любов	Пилипiвни	строк	перебування	
на	посадi	члена	ревізійної	комісії-	3	роки,	стаж	роботи	26	рокiв,	особа	не	
володiє	акцiями	емiтента,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає,	

Припинення	повноважень:	Хмельненко	Людмила	Григорiвна	строк	пе-
ребування	 на	 посадi	 члена	 ревізійної	 комісії	 -	 3	 роки,	 особа	 не	 володiє	
акцiями	емiтента,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає,	

Припинення	 повноважень:	 Вiннiчук	 Наталiї	 Степанiвни	 строк	 перебу-
вання	на	посадi	члена	Ревізійної	комісії	-	3	роки,	особа	не	володiє	акцiями	
емiтента,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає,	

Припинення	 повноважень,	 голови	 Правлiння	 Товаритсва	 -Каштанюка	
Григорiя	 Григоровича	 ,	 строк	 перебування	 на	 посадi	 -	 5	 рокiв,	 особа	 не	
володiє	акцiями	емiтента,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає

Припинення	 повноважень,	 члена	 Правлiння	 Товаритсва	 -Дерещука	
Олексiя	Михайловича	 ,	 строк	 перебування	 на	 посадi	 -	 3	 роки,	 особа	 не	
володiє	акцiями	емiтента,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає

Припинено	повноваження_ТОВ	«Енерго-Iмпекс»	в	якостi	члена	Нагля-
дової	 Ради	 Товариства	 .	 строк	 перебування	 на	 посадi	 10рокiв	 .	 Особа	
володiє	_0,007832%_акцiями	емiтента.	

Припинено	повноваження	Печiнки	Нiни	Григорiвни	в	якостi	 члена	На-
глядової	Ради	Товариства	.строк	перебування	на	посадi	5	рокiв.	Особа	на	
володiє	акцiями	емiтента,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає,	

Припинено	 повноваження_ТОВ	 «Компанiя	 з	 управлiннями	 активами	
«Спiвдружнiсть	Ессет	Менеджмент»»	в	якостi	члена	Наглядової	Ради	Това-
риства	 .	строк	перебування	на	посадi	10рокiв.	Особа	на	володiє	акцiями	
емiтента

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р
Приватне акцiонерне товариство «Могилiв- Подiльський за-

вод газового устаткування та приладiв»
Код	 за	ЄДРПОУ	03327670,	Місцезнаходження	 24001,	м.	Могилiв-

Подiльський,	Гудзiя	13	Тел	04337)-6-45-29,	e-mailzbut@gazpribor.com.

ua	веб-адреса	емітентаwww.gazpribor.com.ua
Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступ-

ній	інформаційній	базі	даних	комісії	:	27.04.2018р.
Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 інтернет,	 на	 якій	 розміщено	 регулярну	

річну	інформацію:	www.gazpribor.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «МОГИЛIВ-ПОДIЛьСьКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДIВ»

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 «РАМБУРС»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 22936378
3.	Місцезнаходження 04116,	Київ,	

пр.	Перемоги	20,	кв.	34
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 044	277-23-33	044	303-94-10	
5.	Електронна	поштова	адреса ramburs@ramburs.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://www.ramburs.com/ru/
documents/

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

Рiшенням	Наглядової	Ради	Товариства	вiд	29.04.2018р.,	Членом	прав-
ління	Товариства	обрано	Костенко	Ліну	Анатоліївну.	Обрано	згідно	прото-
колу	Наглядової	Ради	№	04-04/18	від	29.04.2018р.

Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	2,6882%.
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	2	500	000,00	грн
Протягом	 останнiх	 5-ти	 рокiв	 обiймала	 посади:	 Головного	 бухгалтера	

ПII	 «Об’єднана	 зернова	 компанiя»,	 Голови	правлiння	ПАТ	«ППР	Бровар-
ський»,	Члена	наглядової	ради	ПрАТ	«РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР»,	Члена	На-
глядової	ради	ПрАТ	«Людмилiвський	елеватор».

Судимостi	(в	тому	числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
не	має.	

Обрана	на	строк	з	01	травня	2018	року	до	30	квітня	2020	року.

Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.	

Голова правління  Костенко Ліна Анатоліївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАМБУРС»
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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	
«Страхова	компанія	«Стар-Поліс»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	35810956
3.	Місцезнаходження:	01014	місто	Київ,	вулиця	Звіринецька,	63

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0946611357,	0946611357
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@star-policy.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовуєть-

ся	емітентом	для	розкриття	інформації:	http://starpolicy.informs.net.ua/
7.	Вид	особливої	інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням	Наглядової	Ради	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВА-

РИСТВА	«СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«Стар-Поліс»	(Протокол	№1/2018	від	

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

I. Загальні відомості
Повне	 найменування	 емітента	 -	 ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОЗАРОВИЦьКЕ».	Код	за	ЄДРПОУ	00488852;	
Місцезнаходження:	 07332,	 Київська	обл.,	 Вишгородський	 р-н,	 село	
Козаровичi,	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс	 0674417793	 0674417393;	
Електронна	поштова	адреса	rs_s1@risan.com.ua;	Адреса	сторінки	в	мере-
жі	 Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	 ін-
формації	–	відсутня.	Вид	особливої	інформації	-	Відомості	про	зміну	складу	
посадових	осіб	емітента.

II. Текст повідомлення
Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-

йнято	 рiшення	 (протокол	 №	28/4)	 про	 припинення	 повноважень	 Голови	
правлiння	Товариства	–	Литвиненко	В.	Д.	в	зв’язку	з	закiнченням	термiну	
повноважень.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	на-
дала.	Часткою	в	Статутному	капiталi	ПАТ	«Козаровицьке»	не	володiє.	По-
садова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	Посадова	особа	на	посадi	перебувала	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	 рiшення	 (протокол	 №	28/4)	 про	 припинення	 повноважень	 члена	
правлiння	Товариства	–	Бойко	I.С.	в	зв'язку	з	закiнченням	термiну	повно-
важень.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надала.	
Часткою	в	Статутному	капiталi	ПАТ	«Козаровицьке»	не	володiє.	Посадова	
особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	По-
садова	особа	на	посадi	перебувала	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	припинення	повноважень	Голови	На-
глядової	 ради	 Товариства	 –	 Федорченко	 О.	 М.	в	 зв’язку	 з	 закiнченням	
термiну	повноважень.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	
не	надала.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	ПАТ	«Козаровицьке»	 -	
2.655165%.	Посадова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.	Посадова	особа	на	посадi	перебувала	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	прийня-
то	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	припинення	повноважень	члена	Наглядової	
ради	–	Брухно	Д.П.	в	зв’язку	з	закiнченням	термiну	повноважень.	Посадова	
особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надала.	Часткою	в	Статутному	
капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	не	має.	Посадова	особа	на	посадi	перебувала	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	(протокол	№	28/4)	про	припинення	повноважень	члена	На-
глядової	ради	Товариства	–	Решетньова	Л.Ф.	в	зв’язку	зi	смертю.	Посадова	
особа	на	посадi	перебувала	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	 рiшення	 (протокол	 №	28/4)	 про	 припинення	 повноважень	 Голови	
Ревiзiйної	комiсiї	–	Костюченко	Миколи	Петровича	в	зв’язку	з	закiнченням	
термiну	повноважень.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	да-
них	не	надала.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	-	0.066032%.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Посадова	
особа	на	посадi	перебувала	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	 рiшення	 (протокол	 №	28/4)	 про	 припинення	 повноважень	 члена	
Ревiзiйної	комiсiї	–	Тарасенко	Олексiя	Михайловича	в	зв’язку	з	закiнченням	
термiну	повноважень.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	да-
них	не	надала.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	-	1.144964%.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Посадова	
особа	на	посадi	перебувала	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	 рiшення	 (протокол	 №	28/4)	 про	 припинення	 повноважень	 члена	
Ревiзiйної	комiсiї	–	Кушнiр	Нiни	Георгiївни	в	зв’язку	з	закiнченням	термiну	
повноважень.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	на-
дала.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	-	0.002463%	(розмiр	
пакета,	що	належить	посадовiй	особi:	42.75грн.).	Непогашеної	судимостi	за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Посадова	особа	на	посадi	перебува-
ла	з	29.04.2015р.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	Голови	правлiння	–	Литвиненко	
Володимира	Дмитровича.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надала.	Посадову	особу	призначено	на	посаду	на	строк	-	3	роки	з	
28.04.2018р.	Часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непога-
шеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 має.	 Протягом	
останнiх	5	рокiв	обiймав	посаду	Голови	правлiння	ПрАТ	«Козаровицьке».

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	члена	правлiння	–	Бойко	Iнни	
Сергiївни.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	нада-
ла.	Посадову	особу	призначено	на	посаду	на	строк	-	3	роки	з	28.04.2018р.	
Часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	
за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 має.	 Протягом	 останнiх	 5	 рокiв	
обiймала	посаду	начальник	юридичного	вiддiлу	ТОВ	«Мiжрiччя».

Загальними	 зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	 при-
йнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	Голови	Наглядової	ради	–	Федор-
ченко	Олену	Михайлiвну.	 Посадова	 особа	 згоду	 на	 розкриття	 паспортних	
даних	не	надала.	Посадову	особу	призначено	на	посаду	на	строк	-3	роки	з	
28.04.2018р.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	–	2.655165	%.	
Володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтента	 12903,00грн.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останнiх	5	рокiв	обiймала	
посаду	провiдний	спецiалiст	ПрАТ	«Український	проценсiнговий	центр».

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	члена	Наглядової	ради	–	Брухно	
Дениса	Петровича,	як	представника	фiзичної	особи	Головiна	Олега	Олек-
сандровича.	Головiн	О.О.	володiє	29.715277%	статутного	капiталi	емiтента.	
Посадова	особа	часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Поса-
дова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	надала.	Посадову	осо-
бу	 призначено	 на	 посаду	 на	 строк	 -3	 роки	 з	 28.04.2018р.	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останнiх	5	
рокiв	 обiймав	 посаду	 директор	 ТОВ	 «Мiжрiччя»,	 начальник	 юридичного	
вiддiлу	ПП	«Металсиндикат».

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	члена	Наглядової	ради	–	Iванця	
Олександра	Григоровича.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надала.	Посадову	особу	призначено	на	посаду	на	строк	-	3	роки	з	
28.04.2018р.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	–	0.001642	%.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	
останнiх	перебуває	на	пенсiї.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	Голови	Ревiзiйної	комiсiї	–	Кос-
тюченко	Миколи	Петровича.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспорт-
них	даних	не	надала.	Посадову	особу	призначено	на	посаду	на	строк	-	3	
роки	 з	 28.04.2018р.	 Володiє	 часткою	 в	 Статутному	 капiталi	 емiтента	 –	
0.066032%.	Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.	Протягом	останнiх	5	рокiв	перебуває	на	пенсiї.

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	члена	Ревiзiйної	комiсiї	–	Тара-
сенко	Олексiя	Михайловича.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспорт-
них	даних	не	надала.	Посадову	особу	призначено	на	посаду	на	строк	-	3	
роки	 з	 28.04.2018р.	 Володiє	 часткою	 в	 Статутному	 капiталi	 емiтента	 –	
1.144964%.	Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.	Протягом	останнiх	5	рокiв	перебуває	на	пенсiї,	до	цього	займав	посаду	
Голови	правлiння	ПрАТ	«Жовтень».

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«Козаровицьке»	28.04.2018р.	при-
йнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	члена	Ревiзiйної	комiсiї	–	Кушнiр	
Нiну	Георгiївну.	Посадова	особа	згоду	на	розкриття	паспортних	даних	не	
надала.	 Посадову	 особу	 призначено	 на	 посаду	 на	 строк	 -	 3	 роки	 з	
28.04.2018р.	Володiє	часткою	в	Статутному	капiталi	емiтента	–	0.002463%.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	
останнiх	5	рокiв	перебуває	на	пенсiї

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

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

05.08.2018р.	Голова правління Литвинеко Володимир Дмитрович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАР-ПОЛІС»
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04.05.2018р.)	 було	 прийнято	 рішення	 про	 припинення	 повноважень	
В.о.	 Голови	 Правління	 Товариства	 Майоренка	 Олега	 Олеговича	 
з	04	травня	2018	року	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	нада-
но),	на	підставі	його	заяви.Посадова	особа	перебувала	на	посадi	про-
тягом	три	року	та	дев'ять	мiсяцiв.	Майоренко	Олег	Олегович	часткою	у	
статутному	капіталі	Товариства	не	володіє,	непогашеної	судимості	за	
корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Засiданням	 Наглядової	 Ради	 ПРИВАТНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	 «СТРАХОВА	 КОМПАНIЯ	 «Стар-Поліс»,	 (Протокол	
№1/2018	 вiд	 04.05.2018	року)	 прийнято	 рiшення	 про	 обрання	 на	
посаду	Голови	правлiння	-	Богдана	Олександра	Євгеновича	стро-
ком	на	3	роки	з	05.05.2018	року.	Посадова	особа	не	надавала	згоди	

на	розкриття	паспортних	данних.	Розмiр	частки,	якою	володiє	по-
содова	особа	у	статутному	капiталi	емiтента	(у	вiдсотках)	-	0	%	По-
садова	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	 немає.	 Посадова	 особа	 не	 надавала	 згоди	 на	 розкриття	
iнформацiї	щодо	iнших	посад,	якi	Вона	обiймала	протягом	останнiх	
п'яти	рокiв

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

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

2. В.о. Голови правління  Майоренко Олег Олегович
04.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента	 –	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ	ВИНОРОБНИЙ	ЗАВОД»

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента	–	00412033
3.	 Місцезнаходження	 емітента	 –	 68640,	 Україна,	 Одеська	 область,	 

Ізмаїльский	район,	смт	Суворове,	вул.	Лиманська,	18
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факт	емітента	(067)519-22-75
5.	Електронна	поштова	адреса	емітента	-	buh3.ivz@gmail.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://wine-odessa.inteprice.com
7.	 Вид	 особливої	 інформації	 –	 відомості	 про	 зміну	 складу	 посадових	

осіб	емітента
2. Текст повідомлення

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата	
вчинення	

дії

Зміни	
(призначе-

но,	
звільнено	
обрано	або	
припинено	
повнова-
ження)

Посада* Прізвище,	
ім’я,	по	
батькові	
фізичної	
особи	або	
повне	

наймену-
вання	

юридичної	
особи

Паспортні	
дані	

фізичної	
особи	
(серія,	
номер,	
дата	
видачі,	

орган,	який	
видав)**	
або	код	за	
ЄДРПОУ	
юридичної	
особи

Розмір	
частки	в	

статутному	
капіталі	

емітента	(у	
відсотках)

1 2 3 4 5 6
30.04.2018 Припинено	

повнова-
ження

Голова	
наглядової	

ради	

Волканов	
Валентин	
Дмитрович	

д/н,	д/н,	
д/н	

0.0002

Зміст	інформації
Посадова	особа	Голова	наглядової	ради	Волканов	Валентин	Дмитрович	
(фізична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних)	припиняє	
повноваження	 на	 посаді	 30.04.2018р.;	 володіє	 1	 акцією,	 що	 складає	
0,0002%	статутного	капіталу	емітента;	на	посаді	особа	перебувала	7	ро-
ків;	 непогашених	 судимостей	 за	 корисливі	 та	 посадові	 злочини	 не	має.	
Орган,	що	прийняв	рішення	про	припинення	повноважень	-	Загальні	збори	
акціонерів,	причина	прийняття	цього	рішення:	переобрання	складу	Нагля-
дової	 ради	 Товариства;	 підстави:	 Протокол	 загальних	 зборів	 акціонерів	
№	30/04/18	від	30.04.2018р.
30.04.2018 Припинено	

повнова-
ження

Член	
наглядової	

ради	

Турпуров	
Степан	

Миколайо-
вич

д/н,	д/н,	
д/н	

0.0003

Зміст	інформації
Посадова	особа	Член	наглядової	ради	Турпуров	Степан	Миколайович	(фі-
зична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних)	припиняє	
повноваження	 на	 посаді	 30.04.2018р.;	 володіє	 1	 акцією,	 що	 складає	
0,0003%	статутного	капіталу	емітента;	на	посаді	особа	перебувала	7	ро-
ків;	 непогашених	 судимостей	 за	 корисливі	 та	 посадові	 злочини	 не	має.	
Орган,	що	прийняв	рішення	про	припинення	повноважень	-	Загальні	збори	
акціонерів,	причина	прийняття	цього	рішення:	переобрання	складу	Нагля-
дової	 ради	 Товариства;	 підстави:	 Протокол	 загальних	 зборів	 акціонерів	
№	30/04/18	від	30.04.2018р.
30.04.2018 Припинено	

повнова-
ження

Член	
наглядової	

ради	

Михайлов	
Михайло	

Георгійович

д/н,	д/н,	
д/н	

0.0003

Зміст	інформації

Посадова	 особа	 Член	 наглядової	 ради	Михайлов	Михайло	 Георгійович	
(фізична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних)	припиняє	
повноваження	 на	 посаді	 30.04.2018р.;	 володіє	 1	 акцією,	 що	 складає	
0,0003%	статутного	капіталу	емітента;	на	посаді	особа	перебувала	7	ро-
ків;	 непогашених	 судимостей	 за	 корисливі	 та	 посадові	 злочини	 не	має.	
Орган,	що	прийняв	рішення	про	припинення	повноважень	-	Загальні	збори	
акціонерів,	причина	прийняття	цього	рішення:	переобрання	складу	Нагля-
дової	 ради	 Товариства;	 підстави:	 Протокол	 загальних	 зборів	 акціонерів	
№	30/04/18	від	30.04.2018р.
30.04.2018 Обрано Голова	

наглядової	
ради	

Турпуров	
Степан	

Миколайо-
вич

д/н,	д/н,	
д/н	

0.0003

Зміст	інформації
Посадова	особа	Турпуров	Степан	Миколайович	(фізична	особа	не	надала	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних)	30.04.2018р.	загальними	зборами	ак-
ціонерів	обраний	на	посаду	члена	наглядової	ради,	30.04.2017р.	на	засідан-
ні	наглядової	ради	особу	обрано	Головою	наглядової	ради;	володіє	1	акці-
єю,	 що	 складає	 0,0003%	 статутного	 капіталу	 емітента.	 Обраний	 член	
наглядової	ради	є	акціонером.	Посади,	які	особа	обіймала	протягом	остан-
ніх	п’яти	років:	член	наглядової	ради;	непогашених	судимостей	за	корисливі	
та	посадові	злочини	не	має.	Строк,	на	який	обрано	особу:	до	моменту	при-
пинення	його	повноважень.	Орган,	що	прийняв	рішення	про	обрання	на	по-
саду	члена	наглядової	ради	-	Загальні	збори	акціонерів,	орган,	що	прийняв	
рішення	про	обрання	на	посаду	Голови	наглядової	ради	-	Наглядова	рада;	
причина	прийняття	рішення	про	обрання	на	посаду	члена	наглядової	ради:	
переобрання	 складу	Наглядової	 ради	Товариства,	 причина	прийняття	рі-
шення	про	обрання	на	посаду	Голови	наглядової	ради:	вакантність	посади;	
підстава	 обрання	 на	 посаду	 члена	 наглядової	 ради:	Протокол	 загальних	
зборів	акціонерів	№	30/04/18	від	30.04.2018р.,	підстава	обрання	на	посаду	
Голови	наглядової	ради:	Протокол	Наглядової	ради	від	30.04.2018р.
30.04.2018 Обрано Член	

наглядової	
ради	

Михайлов	
Михайло	

Георгійович

д/н,	д/н,	
д/н	

0.0003

Зміст	інформації
Посадова	особа	Михайлов	Михайло	Георгійович	(фізична	особа	не	нада-
ла	згоди	на	розкриття	паспортних	даних)	30.04.2018р.	загальними	збора-
ми	акціонерів	обраний	на	посаду	члена	наглядової	ради;	володіє	1	акцією,	
що	складає	0,0003%	статутного	капіталу	емітента.	Обраний	член	наглядо-
вої	 ради	 є	 акціонером.	Посади,	 які	 особа	 обіймала	 протягом	 останніх	
п’яти	років:	член	наглядової	ради;	непогашених	судимостей	за	корисливі	
та	посадові	злочини	не	має.	Строк,	на	який	обрано	особу:	до	моменту	при-
пинення	його	повноважень.	Орган,	що	прийняв	рішення	про	обрання	на	
посаду	члена	наглядової	ради	-	Загальні	збори	акціонерів;	причина	при-
йняття	рішення	про	обрання	на	посаду	члена	наглядової	ради:	переоб-
рання	складу	Наглядової	ради	Товариства;	підстава	обрання	на	посаду	
члена	наглядової	ради:	Протокол	загальних	зборів	акціонерів	№	30/04/18	
від	30.04.2018р.
30.04.2018 Обрано Член	

наглядової	
ради	

Щербина	
Володимир	
Павлович

д/н,	д/н,	
д/н	

0,0000

Зміст	інформації
Посадова	особа	Щербина	Володимир	Павлович	(фізична	особа	не	нада-
ла	згоди	на	розкриття	паспортних	даних)	30.04.2018р.	загальними	збора-
ми	акціонерів	обраний	на	посаду	члена	наглядової	ради;	акціями	не	воло-
діє.	Обраний	член	наглядової	ради	не	є	акціонером.	Незалежний	директор.	
Посади,	які	особа	обіймала	протягом	останніх	п’яти	років:	не	займав;	не-
погашених	судимостей	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Строк,	на	
який	обрано	особу:	до	моменту	припинення	його	повноважень.	Орган,	що	
прийняв	рішення	про	обрання	на	посаду	члена	наглядової	ради	-	Загальні	
збори	акціонерів;	причина	прийняття	рішення	про	обрання	на	посаду	чле-
на	 наглядової	 ради:	 переобрання	 складу	 Наглядової	 ради	 Товариства;	
підстава	обрання	на	посаду	члена	наглядової	ради:	Протокол	загальних	
зборів	акціонерів	№	30/04/18	від	30.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАїЛьСьКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №86, 7 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОї ІНФОРМАЦІї ПРО 
ЕМІТЕНТА 

Повне	найменування:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БОРИСПІЛьСьКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛь-
НИХ МАТЕРІАЛІВ»
Організаційно-правова	форма акціонерне	товариство	
Код	за	ЄДРПОУ 05408059
Адреса	місцезнаходження 08300,	Київська	обл.,	м.	Бориспіль,	

Запорізька,	16
Телефон	емітента 04595	6-23-86
Електронна	поштова	адреса	
емітента

bkbm@ukr.net

Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації:	https://bkbm.ua/
Вид	особливої	інформації:	Вiдомостi	про	прийняття	рiшення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв
27.04.2018	р.	річними	загальними	зборами	акціонерів	Приватного	акціо-
нерного	 товариства	 «Бориспільський	 комбінат	 будівельних	матеріалів»	
(надалі	–	Товариство)	було	прийнято	наступнi	рiшення	про	попереднє	на-
дання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв:	I):	схвалити	вчинення	зна-
чних	правочинів,	що	будуть	вчинятися	Товариством	до	наступних	річних	
Загальних	 зборів	акціонерів	Товариства,	якщо	ринкова	вартість	майна,	
робіт	 або	 послуг,	що	 є	 предметом	 кожного	 окремого	 такого	 правочину,	
перевищує	25	відсотків	вартості	активів	Товариства	за	даними	фінансо-
вої	звітності	Товариства	за	2017	рік,	зокрема	правочини	наступного	ха-
рактеру:	угоди	на	отримання	банківських	гарантій	для	участі	в	тендерах,	
кредитних	угод	(кредитних	договорів),	укладених	з	банками	та	фінансо-
вими	 установами.	 гранична	 сукупнiсть	 ринкової	 вартостi	 правочинiв:	
72	 	 000	 тис.грн.;	 вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	
фiнансової	 звiтностi:	 45	193	 тис.грн.;	 спiввiдношення	ринкової	 вартостi	
майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	
за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	(у	вiдсотках):	159,32	%;	
загальна	 кiлькiсть	 голосуючих	акцiй:	 41	359	акцiй;	 кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	що	зареєстрованi	для	прийняття	рiшення:	40	865	акцiй;	кiлькiсть	
голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рiшення:	 
40	865	акцiй;	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	при-
йняття	рiшення:	0	акцiй;	додатковi	критерiї	для	вiднесення	правочину	до	
значного	правочину	не	передбаченi	законодавством,	якщо	вони	визначенi	
статутом	 акцiонерного	 товариства:	 вiдсутнi.Особа,	 вказана	 нижче,	 під-
тверджує	 достовірність	 інформації,	 що	 вказана	 в	 повідомленні,	 та	 ви-
знає,	 що	 вона	 несе	 відповідальність	 згідно	 законодавства	 Голова	
Правлiння	Шалiмов	I.В.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНIВСьКЕ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОї ІНФОРМАЦІї ПРО 
ЕМІТЕНТА 

Повне	найменування:	ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	
«МИРОНIВСЬКЕ»
Організаційно-правова	форма акціонерне	товариство	
Код	за	ЄДРПОУ 00385891
Адреса	місцезнаходження 08800,	Київська	обл.,	Миронiвка,	

Соборностi,	буд.138	Р
Телефон	емітента (04574)	33-2-43	(04574)	33-2-35
Електронна	поштова	адреса	
емітента

mironovske@mail.ru

Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації:	http://00385891.smida.gov.ua/
Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	
емітента
27.04.2018	 р.	 загальними	 зборами	 акціонерів	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МИРОНIВСЬКЕ»	(надалі	–	Товариство)	
було	прийнято	рішення	про	зміну	складу	посадових	осіб:
Припинено	 повноваження	 посадової	 особи	 –	 Голова	 правлiння	 Катро-
шенко	Олексiй	Iванович	(особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних).	Особі	не	належать	акції	Товариства.	Непогашеної	судимості	 за	
корисливі	 та	 посадові	 злочини	 немає.	 Особа	 займала	 посаду	 з	
30.04.2014		р.
Припинено	повноваження	посадової	особи	–	Член	правлiння	Василенко	
Наталiя	Федорiвна	(особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них).	Особі	не	належать	акції	Товариства.	Непогашеної	судимості	за	ко-
рисливі	 та	 посадові	 злочини	 немає.	 Особа	 займала	 посаду	 з	
30.04.2014		р.
Припинено	повноваження	посадової	особи	–	Член	правлiння	Катрошен-
ко	Надiя	Миколаївна	 (особа	 не	 надала	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	
даних).	Особі	не	належать	акції	Товариства.	Непогашеної	судимості	 за	
корисливі	 та	 посадові	 злочини	 немає.	 Особа	 займала	 посаду	 з	
30.04.2014		р.
Припинено	 повноваження	 посадової	 особи	 –	 Член	 правлiння	 Бермас	
Iрина	Миколаївна	 (особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них).	Особі	не	належать	акції	Товариства.	Непогашеної	судимості	за	ко-
рисливі	 та	 посадові	 злочини	 немає.	 Особа	 займала	 посаду	 з	
30.04.2014		р.
Припинено	повноваження	посадової	особи	–	Член	правлiння	Штангеєва	
Марiя	Степанiвна	(особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них).	Особі	не	належать	акції	Товариства.	Непогашеної	судимості	за	ко-
рисливі	 та	 посадові	 злочини	 немає.	 Особа	 займала	 посаду	 з	
30.04.2014		р.
Обрано	на	посаді	особу	–	Голова	Правління	Бабич	Микола	Васильович.	
Особу	обрано	в	зв'язку	з	припиненням	повноважень	попереднього	скла-
ду	Правління.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
немає.	Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	ди-
ректор,	голова	фермерського	господарства.	Особі	не	належать	акції	То-
вариства.	Посадову	особу	обрано	до	моменту	відкликання.
Обрано	 на	 посаді	 особу	 –	 Член	 Правління	 Бермас	 Iрина	Миколаївна.	
Особу	обрано	в	зв'язку	з	припиненням	повноважень	попереднього	скла-
ду	Правління.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
немає.	 Інші	 посади,	 які	 обіймала	 особа	 протягом	 останніх	 п'яти	років:	
член	правління.	Особі	не	належать	акції	Товариства.	Посадову	особу	об-
рано	до	моменту	відкликання.
Обрано	на	 посаді	 особу	–	Член	Правління	Натягач	Світлана	Олексан-
дрівна.	Особу	обрано	в	зв'язку	з	припиненням	повноважень	попередньо-
го	 складу	 Правління.	 Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	
злочини	 немає.	 Інші	 посади,	 які	 обіймала	 особа	 протягом	 останніх	
п'яти	років:	 бухгалтер.	 Особі	 не	 належать	 акції	 Товариства.	 Посадову	
особу	обрано	до	моменту	відкликання.
Обрано	на	посаді	особу	–	Член	Правління	Василенко	Наталiя	Федорiвна.	
Особу	обрано	в	зв'язку	з	припиненням	повноважень	попереднього	скла-
ду	Правління.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
немає.	 Інші	 посади,	 які	 обіймала	 особа	 протягом	 останніх	 п'яти	років:	
член	правління.	Особі	не	належать	акції	Товариства.	Посадову	особу	об-
рано	до	моменту	відкликання.
Обрано	на	посаді	особу	–	Член	Правління	Штангеєва	Марiя	Степанiвна	
Особу	обрано	в	зв'язку	з	припиненням	повноважень	попереднього	скла-
ду	Правління.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
немає.	 Інші	 посади,	 які	 обіймала	 особа	 протягом	 останніх	 п'яти	років:	
член	правління.	Особі	не	належать	акції	Товариства.	Посадову	особу	об-
рано	до	моменту	відкликання.

Особа,	вказана	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	вказана	
в	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	законо-
давства	Голова правлiння Бабич Микола Васильович.

Особлива інформація

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОГИЛIВ-ПОДIЛьСьКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО 

УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДIВ»
Код	 за	 ЄДРПОУ	 03327670,	 Місцезнаходження	 24001,	 м.	Могилiв-

Подiльський,	Гудзiя	13	Тел	04337)-6-45-29,	e-mail	zbut@gazpribor.com.ua 
веб-адреса	емітента	www.gazpribor.com.ua	Відомості	про	зміну	типу	акціо-
нерного	товариства

Текст Повідомлення
Рiчними	Загальними	зборами	акцiонерiв	23.04.2018	р.,	протокол	№22	

вiд	24.04.2018	р.,	прийнято	рiшення	про	змiну	типу	товариства	з	публiчного	
на	 приватне.	 Дата	 державної	 реєстрацiї	 вiдповiдних	 змiн	 до	 вiдомостей	
про	юридичну	особу,	що	мiстяться	в	ЄДР	-	04.05.2018р	Повне	найменуван-
ня	 акцiонерного	 товариства	 до	 змiни:	 Публiчне	 акцiонерне	 товариство	
Могилiв-Подiльський	завод	газового	устаткування	та	приладiв.	Повне	на-
йменування	 акцiонерного	 товариства	 пiсля	 змiни:	 Приватне	 акцiонерне	
товариство	Могилiв-Подiльський	завод	газового	устаткування	та	приладiв

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЕГХАРчОПОСТАчЗБУТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОї ІНФОРМАЦІї ПРО 
ЕМІТЕНТА 

Повне	найменування:	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	
«ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»
Організаційно-правова	
форма

акціонерне	товариство	

Код	за	ЄДРПОУ 01882048
Адреса	місцезнаходження 04080,	м.Київ,	

Новокостянтинiвська,	б.	22/15
Телефон	емітента (044)	425-70-46	(044)	425-89-32
Електронна	поштова	адреса	
емітента

lhpz@ukr.net

Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації:	http://01291382.smida.gov.ua/
Вид	особливої	інформації:	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	
згоди	на	вчинення	значних	правочинів.
30.04.2018	 р.	 річними	 загальними	 зборами	 акціонерів	 ПРИВАТНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ»	(надалі	–	То-
вариство)	були	прийняті	рішення	про	прийняття	рішення	про	попереднє	
надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів:
предмет	правочину:	укладення	кредитних	договорiв	та	договорiв	застави;	
гранична	 сукупнiсть	 вартостi	 правочинiв:	 100000	 тис.	грн.,	 вартiсть	
активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi:	 
44976,9	тис.грн.;	спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна	або	послуг,	що	
є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	за	даними	остан-
ньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	(у	вiдсотках):	222,34%;	загальна	кiлькiсть	
голосуючих	акцiй,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	
у	загальних	зборах:	101935	акцiй;	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголо-
сували	«за»	прийняття	рiшення:	101935	акцiй;	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	
що	проголосували	«проти»	прийняття	рiшення:	0	акцiй.	додатковi	критерiї	
для	вiднесення	правочину	до	значного	правочину	не	передбаченi	законо-
давством,	 якщо	 вони	 визначенi	 статутом	 акцiонерного	 товариства:	
вiдсутнi
Особа,	вказана	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	вказана	
в	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	законо-
давства	Голова	Правління	Любченко	Михайло	Валентинович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ»

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОї ІНФОРМАЦІї  

ПРО ЕМІТЕНТА 
Повне	найменування:	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	
«АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ»
Організаційно-правова	форма акціонерне	товариство	
Код	за	ЄДРПОУ 13708491
Адреса	місцезнаходження 08300,	Київська	обл.,	Бориспiль,	

Привокзальна,	будинок	76-А
Телефон	емітента (04595)-7-10-27	(04595)-7-25-84
Електронна	поштова	адреса	
емітента

agrobudmekh@ukr.net

Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації:	http://agrobudmeh.com/
Вид	особливої	інформації:	Вiдомостi	про	прийняття	рiшення	про	
попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв
26.04.2018	 р.	 річними	 загальними	 зборами	 акціонерів	 ПРИВАТНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ»	(надалі	–	То-
вариство)	було	прийнято	наступнi	рiшення	про	попереднє	надання	згоди	
на	вчинення	значних	правочинiв:	I)	предмет	правочину:	отримання	креди-
ту;	гранична	сукупнiсть	ринкової	вартостi	правочинiв:	124	169,75	тис.грн.;	
вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi:	
130705	тис.грн.;	спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна	або	послуг,	що	
є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	за	даними	остан-
ньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	(у	вiдсотках):	95,00%;	загальна	кiлькiсть	
голосуючих	акцiй:	2051	акцiй;	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	
для	прийняття	рiшення:	2051	акцiй;	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	про-
голосували	 «за»	 прийняття	 рiшення:	 2051	 акцiй;	 кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рiшення:	0	акцiй;	додатковi	
критерiї	для	вiднесення	правочину	до	значного	правочину	не	передбаченi	
законодавством,	якщо	вони	визначенi	статутом	акцiонерного	товариства:	
вiдсутнi.	 Особа,	 вказана	 нижче,	 підтверджує	 достовірність	 інформації,	
що	 вказана	 в	 повідомленні,	 та	 визнає,	 що	 вона	 несе	 відповідальність	
згідно	законодавства	Голова	Правлiння	Шалiмов	Володимир	Iллiч.

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОї IНФОРМАЦIї 
ЕМIТЕНТА

1.Загальнi вiдомостi
Повне	 найменування	 емiтента:	 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БОРИСПIЛьСьКИЙ КОМБIНАТ 
БУДIВЕЛьНИХ МАТЕРIАЛIВ»

Органiзацiйно-правова	форма:	приватне	акцiонерне	товариство
Iдентифiкацiйний	код	за	ЄДРПОУ	емiтента:	05408059
Мiсцезнаходження	 емiтента:	 08300,	 Київська	обл.,	 м.	Бориспiль,	

Запорiзька,	16
Мiжмiський	код,	телефон	та	факс	емiтента:	04595	6-23-86
Електронна	поштова	адреса	емiтента:	bkbm@ukr.net
Адреса	 сторiнки	 в	 мережi	 Iнтернет,	 яка	 додатково	 використовується	

емiтентом	для	розкриття	iнформацiї:	https://bkbm.ua/akcioneram
Вид	особливої	iнформацiї:	змiна	складу	посадових	осiб	емiтента

2. Текст Повiдомлення
27.04.2018	 р.	 рiчними	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 Приватного	

акцiонерного	товариства	«Бориспiльський	комбiнат	будiвельних	матерiалiв»	
(надалi	–	Товариство)	було	прийнято	наступнi	рiшення	про	змiну	складу	по-
садових	осiб	Товариства:	ОБРАНО	27.04.2018	року	З	ПОЧАТКОМ	ПОВНО-
ВАЖЕНЬ	З	28.04.2018	року	ВКЛЮЧНО,	ТЕРМIНОМ	НА	3	(ТРИ)	РОКИ:

Шалiмова	Iгоря	Володимировича	обрано	(переобрано)	на	посаду	Го-
лови	Правлiння	 Товариства,	 з	 28.04.2018	року.	 Згоди	 на	 розкриття	 пас-
портних	даних	не	надавав.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	
своєї	дiяльностi	–	директор	ПрАТ	«БКБМ»,	володiє	35,4554%	акцiй	Това-
риства.	 Термiн	 призначення	 –	 3	 (три)	 роки.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	посадова	особа	не	має.

Бабiй	 Людмилу	 Миколаївну	 обрано	 (переобрано)	 на	 посаду	 члена	
Правлiння	з	28.04.2018	року.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	нада-
вала.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	своєї	дiяльностi	–	началь-
ник	вiддiлу	продажу	ПрАТ	«БКБМ».	Термiн	призначення	–	3	(три)	роки.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	посадова	особа	не	має.

Гаврилюк	Анатолiй	Миколайович	обрано	на	посаду	члена	Правлiння	з	
28.04.2018	року.	Посадова	особа	акцiями	Товариства	не	володiє.	Iншi	по-
сади,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 протягом	 своєї	 дiяльностi	 –	 директор	
ТОВ		«IНТЕБ»,	директор	ДП	«СТАРИНСЬКА	ПТАХОФАБРИКА	НОВА»,	за-
ступник	Голови	правлiння	з	технiчних	питань	ПрАТ	«БКБМ»,	технiчний	ди-
ректор	ПрАТ	«БКБМ».	 Термiн	 призначення	 –	 3	 (три)	 роки.	Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	посадова	особа	не	має.

Терещенко	Ольга	Юрiївна,	обрано	на	посаду	члена	(голова)	Наглядо-
вої	ради	з	28.04.2018	року.	Посадова	особа	акцiями	Товариства	не	володiє.	
Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	своєї	дiяльностi	–	старший	
технiчний	 спецiалiст	 ТОВ	 «Торговий	 дiм	 «Белтеп	 Україна»,	 менеджер	 з	
продажу	готової	продукцiї	ПрАТ	«БКБМ»;	начальник	виробничо	–	технiчного	
вiддiлу	 ПрАТ	«БКБМ».	 Термiн	 призначення	 –	 3	 (три)	 роки.	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	посадова	особа	не	має.

Тимошенко	Сергiй	Петрович,	обрано	(переобрано)	Членом	Наглядової	
ради	з	28.04.2018	року.	Посадова	особа	акцiями	Товариства	не	володiє.	
Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	своєї	дiяльностi	–	начальник	
будiвельної	 дiльницi	ПрАТ	«БКБМ».	 Термiн	 призначення	 –	 3	 (три)	 роки.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	посадова	особа	
не	має.

Гамза	 Тетяна	 Олексiївна,	 обрано	 Членом	 Наглядової	 ради	 з	
28.04.2018	року.	Посадова	особа	акцiями	Товариства	не	володiє.	Iншi	по-
сади,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 протягом	 своєї	 дiяльностi	 –	 юрисконсульт	
ТОВ	«Фармекс	Груп»,	юрисконсульт	ПрАТ	«БКБМ».	Термiн	призначення		–	
3	(три)	роки.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	по-
садова	особа	не	має.

Бистра	Свiтлана	В’ячеславiвна	обрано	(переобрано)	на	посаду	Члена	
(голови)	Ревiзiйної	комiсiї	з	28.04.2018	року.	Посадова	особа	акцiями	То-
вариства	не	володiє.	 Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	своєї	
дiяльностi	–	головний	бухгалтер	ТОВ	«ЕНЕРГIЯ	–	ПЛЮС	ЛТД»,	головний	
бухгалтер	 ПрАТ	«БКБМ»,	 фiнансовий	 директор	 ПрАТ	«БКБМ».	 Термiн	
призначення	 –	 3	 (три)	 роки.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	посадова	особа	не	має.

Солов’ян	 Тетяна	 Вiкторiвна	 обрано	 Членом	 Ревiзiйної	 комiсiї	 з	
28.04.2018	року.	Посадова	особа	акцiями	Товариства	не	володiє.	Iншi	по-
сади,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 протягом	 своєї	 дiяльностi	 –	 бухгалтер	
ТОВ		«НВО	Донвентилятор»,	бухгалтер	ТОВ	«Натурпродукти»,	головний	
бухгалтер	ПрАТ	«БКБМ».	Термiн	призначення	–	3	(три)	роки.	Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	посадова	особа	не	має.

Протопопова	 Наталiя	 Володимирiвна,	 обрано	 (переобрано)	 Членом	
Ревiзiйної	комiсiї	з	28.04.2018	року.	Посадова	особа	акцiями	Товариства	
не	володiє.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	своєї	дiяльностi		–	
економiст	ЗАТ	«Авiакомпанiя	«Аеросвiт»,	економiст	ПрАТ	«БКБМ».	Термiн	
призначення	 –	 3	 (три)	 роки.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	посадова	особа	не	має.

3.	 Пiдпис.	 Особа,	 зазначена	 нижче,	 пiдтверджує	 достовiрнiсть	
iнформацiї,	 що	 мiститься	 у	 повiдомленнi	 та	 визнає,	 що	 вона	 несе	
вiдповiдальнiсть	згiдно	з	законодавством.	Голова	правлiння	I.	В.Шалiмов.
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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 
«Страхова компанiя «Золотий вiк»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 33084695
3.	Місцезнаходження 54030,	м.Миколаїв,	вул.	Потьомкiнська,	4
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

0512	670192	0512	670194

5.	Електронна	поштова	
адреса

ira@asko.com.ua

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

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

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

II. Текст повідомлення
Рiшення	 про	 переобрання	 прийнято	 Загальними	 Зборами	 акцiонерiв	

27.04.2018	р.	Переобрання	посадової	особи	виконано	на	пiдставi	Статуту	
ПрАТ	«СК	 «Золотий	 вiк».	 Путятiна	Олена	Борисiвна	 (посадова	 особа	 не	
надала	згоди	на	оприлюднення	паспортних	даних)	переобрана	на	посаду	
Генерального	 директора	 ПрАТ	«СК	 «Золотий	 вiк»	 строком	 на	 три	 роки.	
Володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	 1,3228%.	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Iншi	посади,	якi	обiймала	
особа	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	Генеральний	директор	ПрАТ	«СК	«Зо-
лотий	вiк»

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗОЛОТИЙ ВIК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	Публiчне акцiонерне товариство 
«ВIТАМIНИ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	00480968
3.	Місцезнаходження	20300,	Черкаська	обл.,	м.	Умань,	вул.	Ленiнської	

Iскри,	31
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(04744)	4-67-60	(04744)	3-23-25
5.	Електронна	поштова	адреса	plan@vitaminy.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовуєть-

ся	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації	 http://www.vitaminy.com.ua/ua/
news/1524834417

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням	 Наглядвої	 ради	 ПАТ	«ВIТАМIНИ»	 (Протокол	 №3/18	 вiд	

26.04.2018	р.)	з	26.04.2018	р.	припинено	повноваження	Голови	Наглядо-

вої	 ради	Тодорова	 Iво	Нiколаєва,	 як	 представника	 акцiонера	АТ	 «Со-
фарма»	у	зв’язку	з	отриманням	повiдомлення	вiд	акцiонера	АТ	«Софар-
ма»,	про	вiдкликання	та	припинення	його	повноважень	вiдповiдно	до	п.7	
ст.	 53	Закону	України	«Про	акцiонернi	 товариства».	На	посадi	 Голови	
Наглядової	 ради	 перебував	 з	 26.04.2017	 р.	 Акцiями	 Товариства	 не	
володiє.	Згоди	на	розкриття	паспортних	данних	не	надано.	Особа	суди-
мостей	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Акцiонер	АТ	«Софар-
ма»	не	призначив	на	замiну	нового	представника	–	члена	Наглядової	
ради	до	проведення	найближчих	Загальних	зборiв	акцiонерiв.

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

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

 Генеральний директор Герасимчук I.П. 	 26.04.2018

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIТАМIНИ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	 найменування	 емітента	Публiчне акцiонерне товариство 
«ВIТАМIНИ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	00480968
3.	Місцезнаходження	20300,	Черкаська	обл.,	м.	Умань,	вул.	Ленiнської	

Iскри,	31
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(04744)	4-67-60	(04744)	3-23-25
5.	Електронна	поштова	адреса	plan@vitaminy.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації	 http://www.vitaminy.com.ua/ua/
news/1525268354

7.	Вид	особливої	інформації	Відомості	про	прийняття	рішення	про	на-
дання	згоди	на	вчинення	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтересо-
ваність

II. Текст повідомлення
Загальними	зборами	акцiонерiв	(протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.),	

що	вiдбулися	27.04.2018р.	прийнято	рiшення	надати	згоду	на	вчинення	
правочинiв	iз	заiнтересованiстю	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	
цього	рiшення	Загальними	Зборами	Товариства.	Ринкова	вартiсть	майна	
або	послуг	чи	сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	становитиме	не	
бiльше	 150	 000	 тис.	грн.	 Варiтсть	 активiв	 ПАТ	«ВIТАМIНИ»	 за	 даними	
рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 станом	 на	 31.12.2017	 р.	 складає	 
261	538	тис.	грн.	Спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна	або	послуг	чи	
сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	за	
даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	становить	57,35%.	Загаль-
на	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 -	 219	 157	 017	шт.	 Кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	219	111	468	шт.	
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення	-	
1	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	прийняття	
рiшення	 -	 0.	 Iстотнi	 умови	 правочину:	 предмет	 правочину	 -	 реалiзацiя	
(продаж),	поставка	товару,	оренда	рухомого	та	нерухомого	майна	шля-
хом	поставки	лiкарських	препаратiв	та	виробiв	медичного	призначення	
окремими	партiями	в	асортиментi,	кiлькостi	та	за	цiнами	визначеними	у	
накладних	Товариству	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«Софарма	Украї-
на»,	 юридична	 особа	 за	 законодавством	 України,	 код	 за	 ЄДРПОУ	
38323318,	що	має	юридичну	адресу:	Україна,	 04213,	м.	Київ,	 проспект	
Героїв	Сталiнграду,	53-Б.	Особою,	заiнтересованою	у	вчиненнi	Товари-
ством	правочину	 є	ТОВ	«Софарма	Україна»	 за	 ознакою:-	 афiлiйована	
особа	акцiонера,	що	володiє	не	менше	25%	акцiй	Товариства	та	є	сторо-
ною	погодженого	правочину.

Загальними	зборами	акцiонерiв	(протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.),	
що	вiдбулися	27.04.2018р.	прийнято	рiшення	надати	згоду	на	вчинення	
правочинiв	iз	заiнтересованiстю	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	
цього	рiшення	Загальними	Зборами	Товариства.	Ринкова	вартiсть	майна	
або	послуг	чи	сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	становитиме	не	
бiльше	 150	 000	 тис.	грн.	 Варiтсть	 активiв	 ПАТ	«ВIТАМIНИ»	 за	 даними	
рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 станом	 на	 31.12.2017	 р.	 складає	 
261	538	тис.	грн.	Спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна	або	послуг	чи	
сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	за	
даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	становить	57,35%.	Загаль-
на	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 -	 219	 157	 017	шт.	 Кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	219	111	468	шт.	
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення	-	
1	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	прийняття	
рiшення	 -	 0.	 Iстотнi	 умови	 правочину:	 предмет	 правочину	 -	 реалiзацiя	
(продаж),	 поставка	 товару	 шляхом	 поставки	 лiкарських	 препаратiв	 та	
виробiв	 медичного	 призначення	 окремими	 партiями	 в	 асортиментi,	
кiлькостi	 та	 за	цiнами	визначеними	у	накладних	Акцiонерному	товари-
ству	 «Софарма»,	 юридична	 особа	 за	 законодавством	 Болгарiї,	
реєстрацiйний	 номер	 BG831902088,	 що	 має	 юридичну	 адресу:	 1220,	
Болгарiя,	м.	Софiя,	 Iлiенско	шосе,	буд.	16.	Особою,	заiнтересованою	у	
вчиненнi	Товариством	правочину	є	АТ	«Софарма»	за	ознакою:-	акцiонер,	
що	володiє	не	менше	25%	акцiй	Товариства	та	є	стороною	погодженого	
правочину.

Загальними	зборами	акцiонерiв	(протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.),	
що	вiдбулися	27.04.2018р.	прийнято	рiшення	надати	згоду	на	вчинення	
правочинiв	iз	заiнтересованiстю	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	
цього	рiшення	Загальними	Зборами	Товариства.	Ринкова	вартiсть	майна	
або	послуг	чи	сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	становитиме	не	
бiльше	 150	 000	 тис.	грн.	 Варiтсть	 активiв	 ПАТ	«ВIТАМIНИ»	 за	 даними	
рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 станом	 на	 31.12.2017	 р.	 складає	 
261	538	тис.	грн.	Спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна	або	послуг	чи	
сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	за	
даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	становить	57,35%.	Загаль-
на	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 -	 219	 157	 017	шт.	 Кiлькiсть	 голосуючих	

акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	219	111	468	шт.	
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення	-	
1	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	прийняття	
рiшення	 -	 0.	 Iстотнi	 умови	 правочину:	 предмет	 правочину	 -	 реалiзацiя	
(продаж),	 поставка	 товару	 шляхом	 поставки	 лiкарських	 препаратiв	 та	
виробiв	 медичного	 призначення	 окремими	 партiями	 в	 асортиментi,	
кiлькостi	 та	 за	цiнами	визначеними	у	накладних	Акцiонерному	товари-
ству	 «Момина	 Крепост»,	юридична	 особа	 за	 законодавством	Болгарiї,	
реєстрацiйний	 номер	 BG104055543,	 що	 має	 юридичну	 адресу:	 5000,	
Болгарiя,	 м.	Велико	 Тирново,	 вул.	Магiстральна,	 23.	 Особою,	
заiнтересованою	у	вчиненнi	Товариством	правочину	є	АТ	«Момина	Кре-
пост»	за	ознакою:-	афiлiйована	особа	акцiонера,	що	володiє	не	менше	
25%	акцiй	Товариства	та	є	стороною	погодженого	правочину.

Загальними	зборами	акцiонерiв	(протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.),	
що	вiдбулися	27.04.2018р.	прийнято	рiшення	надати	згоду	на	вчинення	
правочинiв	iз	заiнтересованiстю	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	
цього	рiшення	Загальними	Зборами	Товариства.	Ринкова	вартiсть	майна	
або	послуг	чи	сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	становитиме	не	
бiльше	 150	 000	 тис.	грн.	 Варiтсть	 активiв	 ПАТ	«ВIТАМIНИ»	 за	 даними	
рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 станом	 на	 31.12.2017	 р.	 складає	 
261	538	тис.	грн.	Спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна	або	послуг	чи	
сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	за	
даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	становить	57,35%.	Загаль-
на	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 -	 219	 157	 017	шт.	 Кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	219	111	468	шт.	
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення	-	
1	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	прийняття	
рiшення	 -	 0.	 Iстотнi	 умови	 правочину:	 предмет	 правочину	 -	 реалiзацiя	
(продаж),	 поставка	 товару	 шляхом	 поставки	 лiкарських	 препаратiв	 та	
виробiв	 медичного	 призначення	 окремими	 партiями	 в	 асортиментi,	
кiлькостi	та	за	цiнами	визначеними	у	накладних	Товариству	з	обмеженою	
вiдповiдальнiстю	«Софарма	Варшава»,	юридична	особа	за	законодав-
ством	 Польщi,	 реєстрацiйний	 номер	 7010273878,	 що	 має	 юридичну	
адресу:	02-822,	Польща	м.	Варшава,	вул.	Остробрамська,	91,	кв.	3.	Осо-
бою,	 заiнтересованою	 у	 вчиненнi	 Товариством	 правочину	 є	 ТОВ	 «Со-
фарма	Варшава»	за	ознакою:-	афiлiйована	особа	акцiонера,	що	володiє	
не	менше	25%	акцiй	Товариства	та	є	стороною	погодженого	правочину.

Загальними	зборами	акцiонерiв	(протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.),	
що	вiдбулися	27.04.2018р.	прийнято	рiшення	надати	згоду	на	вчинення	
правочинiв	iз	заiнтересованiстю	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	
цього	рiшення	Загальними	Зборами	Товариства.	Ринкова	вартiсть	майна	
або	послуг	чи	сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	становитиме	не	
бiльше	 150	 000	 тис.	грн.	 Варiтсть	 активiв	 ПАТ	«ВIТАМIНИ»	 за	 даними	
рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 станом	 на	 31.12.2017	 р.	 складає	 
261	538	тис.	грн.	Спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна	або	послуг	чи	
сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	за	
даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	становить	57,35%.	Загаль-
на	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 -	 219	 157	 017	шт.	 Кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	219	111	468	шт.	
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення	-	
1	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	прийняття	
рiшення	 -	 0.	 Iстотнi	 умови	 правочину:	 предмет	 правочину	 -	 реалiзацiя	
(продаж),	 поставка	 товару	 шляхом	 поставки	 лiкарських	 препаратiв	 та	
виробiв	 медичного	 призначення	 окремими	 партiями	 в	 асортиментi,	
кiлькостi	та	за	цiнами	визначеними	у	накладних	Товариству	з	обмеженою	
вiдповiдальнiстю	«РАП	ФАРМА	IНТЕРНЕШНЛ»,	юридична	особа	за	за-
конодавством	Молдови,	 реєстрацiйний	 номер	 1004601000376,	що	має	
юридичну	адресу:	МД-2001,	Республiка	Молдова,	мун.	Кiшiнеу,	вул.	Ме-
трополита	Варлаама,	58.	Особою,	заiнтересованою	у	вчиненнi	Товари-
ством	 правочину	 є	 ТОВ	 «РАП	 ФАРМА	 IНТЕРНЕШНЛ»	 за	 ознакою:-	
афiлiйована	особа	акцiонера,	що	володiє	не	менше	25%	акцiй	Товариства	
та	є	стороною	погодженого	правочину.

Загальними	зборами	акцiонерiв	(протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.),	
що	вiдбулися	27.04.2018р.	прийнято	рiшення	надати	згоду	на	вчинення	
правочинiв	 iз	заiнтересованiстю	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	
цього	рiшення	Загальними	Зборами	Товариства.	Ринкова	вартiсть	майна	
або	послуг	чи	сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину	становитиме	не	
бiльше	 150	 000	 тис.	грн.	 Варiтсть	 активiв	 ПАТ	«ВIТАМIНИ»	 за	 даними	
рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 станом	 на	 31.12.2017	 р.	 складає	
261		538		тис.	грн.	Спiввiдношення	ринкової	вартостi	майна	або	послуг	чи	
сума	коштiв,	що	є	предметом	правочину,	до	вартостi	активiв	емiтента	за	
даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	становить	57,35%.	Загальна	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй	-	219	157	017	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	
що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	219	111	468	шт.	Кiлькiсть	
голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рiшення	 -	 1	шт.	
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIТАМIНИ»
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рiшення	 -	 0.	 Iстотнi	 умови	 правочину:	 предмет	 правочину	 -	 надання	
безвiдсоткової	фiнансової	допомоги	шляхом	укладання	договору	з	Това-
риством	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	«Софарма	Україна»,	юридична	
особа	за	законодавством	України,	код	за	ЄДРПОУ	38323318,	що	має	юри-
дичну	адресу:	Україна,	04213,	м.	Київ,	проспект	Героїв	Сталiнграду,	53-Б.	
Особою,	заiнтересованою	у	вчиненнi	Товариством	правочину	є	ТОВ	«Со-
фарма	Україна»	за	ознакою:	-	афiлiйована	особа	акцiонера,	що	володiє	
не	менше	25%	акцiй	Товариства	та	є	стороною	погодженого	правочину.	

Встановити,	що	рiшення	щодо	 вчинення	 всiх	 вищезазначених	 в	 цiй	
особливiй	iнформацiї	правочинiв	приймає	виконавчий	орган.	

Встановити,	що	виконавчий	орган	при	укладаннi	будь-якого	з	всiх	ви-
щезазначених	в	цiй	особливiй	iнформацiї	правочинiв	має	право	змiнювати	
наступнi	умови	правочинiв:

-Розмiр	партiї	товару,	що	пiдлягає	поставцi	(шляхом	подiлу	чи	поєд-
нання	партiй	товару);

-Вартiсть	товару,	послуг,	робiт	в	межах	30%	вiд	зазначеної	у	проектах;
-Строк	поставки,	оплати,	виконання	робiт	або	послуг;
-Асортимент	товару	(послуг,	робiт),	або	окремi	їхнi	характеристики;
-Строки	повернення	фiнансової	допомоги;
-Можливiсть	розiрвання	правочину	з	поверненням	усього	отриманого	

за	ним.
III. Підпис

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

Генеральний	директор	 Герасимчук	I.П.																27.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА»

2.	Організаційно-правова	форма:	акціонерне	товариство
3.	Місцезнаходження:	01032,	м.	Київ,	вул.	Саксаганського,	91,	кв.5	
4.	Код	за	ЄДРПОУ:	20023766
5.	Міжміський	код	та	телефон,	факс	(044)	2236501
6.	Електронна	поштова	адреса:	guk@radiocorp.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинен-

ня	значних	правочинів
№	з/п Дата	

прийняття	
рішення

Гранична	
сукупність	
вартості	

правочинів	
(тис.	грн)

Вартість	
активів	

емітента	за	
даними	
останньої	
річної	

фінансової	
звітності	
(тис.	грн)

Співвідношення	граничної	
сукупності	вартості	

правочинів	до	вартості	
активів	емітента	за	даними	
останньої	річної	фінансо-

вої	звітності	
(у	відсотках)

1 2 3 4 5
03.05.2018 50000 7266 14,532

Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 приватного	 акцiонерного	 товариства	
«Радiокомпанiя	 «ГАЛА»,	 якi	 вiдбулись	 30	 квiтня	 -3	 травня	 2018	року	 
(з	перервами),	прийнято	рiшення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчи-
нення	 значних	правочинiв.	Характер	правочинiв,	що	можуть	вчинятися	
вiдповiдно	 до	 цього	 рiшення	 протягом	року	 з	 дня	 прийняття	 цього	
рiшення:	правочини,	пов’язанi	з	поточною	господарською	дiяльнiстю	То-
вариства	щодо	 встановлення	 грошових	 зобов’язань	 Товариства	 перед	
особою.	Гранична	сукупнiсть	вартiсть	правочинiв	–	50000,00	тис.гривень.	
Уповноважити	Генерального	директора	Товариства	 (або	особу,	 яка	ви-
конує	його	обов’язки	у	разi	його	тимчасової	вiдсутностi	або	iншу	особу,	
якiй	 Товариством	 в	 особi	 Генерального	 директора	 буде	 надана	
довiренiсть)	 на	 пiдписання	 вiд	 iменi	 Товариства	 правочинiв	 в	 рамках	
встановленої	 граничної	 вартостi.	 Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	
останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	7266	тис.грн.	Спiввiдношення	гра-
ничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	активiв	емiтента	за	да-
ними	останньої	 рiчної	фiнансової	 звiтностi	 (у	 вiдсотках)	 -14,532	%.	За-
гальна	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 –	 1000	штук.	 Кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	 що	 зареєстрованi	 для	 участi	 у	 загальних	 зборах	 –	 990	штук.	
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення	–	
990	штук.	 Проголосували	 «проти»	 прийняття	 рiшення	 –	 0	 голосуючих	
акцiй.

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

(підпис)
Болховецький	Б.М.
(ініціали	та	прізвище	

керівника)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛь «ГРАДЕЦьКИЙ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування)
І.	Загальні	відомості	Публiчне	акцiонерне	товариство	«ГОТЕЛЬ	

«ГРАДЕЦЬКИЙ»	 Код	 за	 ЄДРПОУ	 14231468	 Місцезнаходження	
14005,	м.Чернiгiв,	пр-т	Миру,	68	,код	тел/факс	(04622)	44526	Елект-
ронна	 адреса	 hotel.gradetskiy@ukr.net.	 Адреса	 сторінки	 в	мережі	
Інтернет	для	розкриття	http://14231468.at.ua	Вид	особливої	інфор-
мації	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента

ІІ. Текст повідомлення 
Рiшенням	Наглядової	ради	 (протокол	вiд	02.05.18)	 припинено	

повноваження	 Голови	 правлiння	Полосьмака	 Володимира	Мико-
лайовича	 з	 02.05.2018	 в	 зв'язку	 закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	
кримiнальної	вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
притягався.	 На	 посадi	 працював	 5	 рокiв.	 Володiє	 5,26%	 акцiй	
емiтента.	Не	надано	згоди	на	розкриття	паспортних	данних.	На	по-
саду	Голови	правлiння	нiкого	не	обрано	тому,	що	вiдповiдно	до	ста-
туту	Товариства	в	новiй	редакцiї	управлiння	поточною	дiяльнiстю	
Товариства	здiйснює	одноосiбний	виконавчий	орган	–	Директор

Рiшенням	Наглядової	ради	 (протокол	вiд	02.05.18)	 припинено	
повноваження	Члена	правлiння	Горлач	Вiкторiї	Василiвни	в	зв'язку	
закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	 кримiнальної	 вiдповiдальностi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягалася.	На	посадi	працюва-
ла	5	рокiв.	Акцiми	емiтента	не	володiє.	Не	надано	згоди	на	розкрит-
тя	паспортних	данних.	На	дану	посаду	нiкого	не	обрано.

Рiшенням	Наглядової	ради	 (протокол	вiд	02.05.18)	 припинено	
повноваження	Член	правлiння	Кочергiної	Олени	Володимирiвни	в	
зв'язку	закiнченням	термiну	їх	дiї.	До	кримiнальної	вiдповiдальностi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягалася.	На	посадi	пра-
цювала	5	рокiв.	Акцiми	емiтента	не	володiє.	Не	надано	згоди	на	
розкриття	паспортних	данних.	На	дану	посаду	нiкого	не	обрано.

Рiшенням	Наглядової	 ради	 (протокол	 вiд	 02.05.18)	 на	 посаду	
Директора	обрано	Глека	Вадима	Петровича	в	зв'язку	з	вакантнiстю	
посади	 з	 03.05.2018	року	 безстроково.	 До	 кримiнальної	
вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягався.	
Попереднi	посади	протягом	5	рокiв:	економiст	1	категорiї	управлiння	
цiнних	 паперiв	 i	 iнвестицiй	 публiчного	 акцiонерного	 товариства	
«Полiкомбанк»	 до	 31.10.2017,	 з	 01.11.2017	 безробiтний.	 Акцiми	
емiтента	 не	 володiє.	 Не	 надано	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	
данних.

ІІІ.	Підпис	Підтверджую	достовірність	цієї	 інформації,	визнаю,	
що	 несу	 відповідальність	 згідно	 із	 законодавством.	Голова	
правлiння	В.М.	Полосьмак	

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 «ЛIТ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 24245568
3.	Місцезнаходження 49600,	м.Днiпро,	вулиця	

Сiчеславська	Набережна,	
будинок	29-А

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс +380567443386	+380567443386
5.	Електронна	поштова	адреса Let@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

https://smida.gov.ua/
site/24245568/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням	 Наглядової	 ради	 (протокол	 вiд	 02.05.2018	року)	

02.05.2018	року	 припинено	 повноваження	 панi	 Сердюк	 Наталiї	
Степанiвни,	 в	 якостi	 Директора	 Товариства.	 Сердюк	 Наталiя	

Степанiвна	 не	 володiє	 акцiями	 ПрАТ	«ЛIТ».	 Не	 має	 непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Перебувала	на	посадi	ди-
ректора	ПрАТ	«ЛIТ»	1	рiк.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	влас-
них	паспортних	даних.	

Рiшенням	Наглядової	ради	ПрАТ	«ЛIТ»	(протокол	вiд	02.05.2018	року)	
на	посаду	Директора	ПрАТ	«ЛIТ»	обрано	Копiну	Олену	Михайлiвну.	По-
вноваження	набувають	чинностi	з	03.05.2018	року.	Не	володiє	акцiями	
ПрАТ	«ЛIТ».	Копiна	Олена	Михайлiвна	не	має	непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Копiну	Олену	Михайлiвну	обрано	на	
посаду	Директора	ПрАТ	«ЛIТ»	строком	на	3	роки.Особа	не	надала	зго-
ди	на	розкриття	власних	паспортних	даних.	Займала	посади	протягом	
останнiх	 п’яти	 рокiв:	 Директора	 ТОВ	 «Валорi	 Сервiс»,	 Директора	
ТОВ		«ТИНТО»,	Директора	ТОВ	«Фiтонi»,	Директора	ТОВ	«Ланеста».

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 Копiна Олена Михайлiвна
Директор (під-

пис)
(ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 04.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1.	Повне	найменування	емітента	 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЛЮБО-
ТИНСьКИЙ ХЛIБОЗАВОД"

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

00381976

3.	Місцезнаходження	емітента 62433	 Харкiвська	обл.,	 Харкiвський	
р-н,	м.	Люботин	вул.	Деповська,	127

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

(057)	76-808-76	(057)	760-16-84

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

lxz@ft.net.ua

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

www.lhz.nr-avers.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації ВIдомостi	про	прийняття	рiшення	
про	попереднє	надання	згоди	на	
вчинення	значних	правочинiв

Рiчними	 загальними	 зборами	ПРИВАТНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВА-
РИСТВА	«ЛЮБОТИНСЬКИЙ	ХЛIБОЗАВОД»	якi	вiдбулися	27.04.2018	року	
(Протокол	№1/18	вiд	27.04.2018	року)	було	прийнято	рiшення	про	попере-
днє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв.

Вiдомостi	щодо	правочинiв	iз	зазначенням,	зокрема,	їх	характеру	-	до-
говори	купiвлi-продажу	рухомого	та/або	нерухомого	майна,	мiни,	даруван-
ня,	оренди,	лiзингу,	позики,	позички,	поруки,	застави,	банкiвського	вкладу,	
майнової	 поруки,	 кредитних	 договорiв	 та	 iншi	 правочинiв,	 пов'язаних	 з	
предметом	 дiяльностi	 Товариства	 та/або	 необхiдних	 для	 забезпечення	
функцiонування	Товариства.	

Гранична	сукупнiсть	вартостi	правочинiв	-	50000,00	тис.	грн.	Вартiсть	активiв	
емiтента	 за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	 звiтностi	 -	 15018,0	 тис.	грн.	
Спiввiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	активiв	
емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	 вiдсотках	%)	 -	
332,9338%.	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	-	3005776	шт.	Кiлькiсть	голо-
суючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	3002142	шт.	
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «за»	 та	 «проти»	 прийняття	
рiшення	«за»	-	3002142	шт.,	«проти»	-	0	шт.

Генеральний	директор	____________	Кульбашна	Наталiя	Зосимiвна

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1.	Повне	найменування	емітента	 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ВАСIЩЕВО"

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

00450097

3.	Місцезнаходження	емітента 62495	смт.	Васищево	
вул.	Новопроектна,	1

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

(057)	76-808-76	(057)	760-16-84

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

vasichevo@ft.net.ua

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

http://vasishevo.nr-avers.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації ВIдомостi	про	прийняття	рiшення	
про	попереднє	надання	згоди	на	
вчинення	значних	правочинiв

Черговими	 загальними	 зборами	 ПРИВАТНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«ВАСIЩЕВО»	якi	вiдбулися	27.04.2018	року	(Протокол	б/н	
вiд	27.04.2018	року)	було	прийнято	рiшення	про	попереднє	надання	згоди	
на	вчинення	значних	правочинiв.

Вiдомостi	щодо	правочинiв	iз	зазначенням,	зокрема,	їх	характеру	-	до-
говори	купiвлi-продажу	рухомого	та/або	нерухомого	майна,	мiни,	даруван-
ня,	оренди,	лiзингу,	позики,	позички,	поруки,	застави,	банкiвського	вкладу,	
майнової	поруки,	 кредитнi	договори,	договори	РЕПО	та	 iншi	правочини,	
пов'язанi	з	предметом	дiяльностi	Товариства	та/або	необхiднi	для	забез-
печення	функцiонування	Товариства.

Гранична	сукупнiсть	вартостi	правочинiв	-	500000,00	тис.	грн.	Вартiсть	
активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	-	605,6	
тис.	грн.	 Спiввiдношення	 граничної	 сукупностi	 вартостi	 правочинiв	 до	
вартостi	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	
(у	 вiдсотках	%)	 -	 82562,7477%.	 Загальна	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 -	
166801	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	за-
гальних	зборах	-	165019	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	
«за»	та	«проти»	прийняття	рiшення	«за»	-	165019	шт.,	«проти»	-	0	шт.

Директор	____________	Шептура	Артем	Вiкторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1.	Повне	найменування	емітента	 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ВАСIЩЕВО"
2.	Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ	емітента	

00450097

3.	Місцезнаходження	емітента 62495	смт.	Васищево	
вул.	Новопроектна,	1

4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс	емітента	

(057)	76-808-76	(057)	760-16-84

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

vasichevo@ft.net.ua

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

http://vasishevo.nr-avers.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації Вiдомостi	про	змiну	складу	посадо-
вих	осiб	емiтента

Посадова	особа	Голова	Наглядової	ради	Шептура	Вiктор	Миколайович	
(паспорт:	серiя	МК	номер	752385	виданий	Харкiвським	РВ	УМВС	України	в	
Харкiвськiй	областi,	27.02.1998)	припинено	повноваження	27.04.2018	р.	на	
пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	27.04.2018р.)	
у	 зв'язку	 з	 закiнченням	 термiну	 дiї	 повноважень.	 Посадова	 особа	 є	
акцiонером	 та	 володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	 45,0191%	
(165019	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не-
має.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	29.04.2015	року.	

Посадова	особа	Голова	Наглядової	ради	Шептура	Вiктор	Миколайович	
(паспорт:	серiя	МК	номер	752385	виданий	Харкiвським	РВ	УМВС	України	
в	Харкiвськiй	областi,	27.02.1998)	обрано	на	посаду	27.04.2018р.	рiшенням	
засiдання	Наглядової	ради	(Протокол	б/н	вiд	27.04.2018р.)	з	числа	обра-
них	загальними	зборами	членiв	Наглядової	ради,	термiном	на	3	роки.	По-
садова	 особа	 є	 акцiонером	 та	 володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	
емiтента	45,0191%	(165019	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини	немає.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	обiймав	посади:	
директор	Васищiвського	мiжшкiльного	навчально-виробничого	комбiнату.	

Посадова	 особа	 Член	 Наглядової	 ради	 Блудова	 Iнна	 Cтанiславiвна	 
(паспорт:	серiя	МН	номер	161551	виданий	Харкiвським	РВ	УМВС	України	в	
Харкiвський	 областi,	 09.11.2001)	 припинено	 повноваження	 27.04.2018	р.	 на	
пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	27.04.2018р.)	у	
зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень	Часткою	в	статутному	капiталi	
емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	29.04.2015	року.	

Посадова	 особа	 Член	 Наглядової	 ради	 Блудова	 Iнна	 Cтанiславiвна	
(паспорт:	серiя	МН	номер	161551	виданий	Харкiвським	РВ	УМВС	України	
в	Харкiвський	областi,	09.11.2001)	обрано	на	посаду	27.04.2018р	загаль-
ними	 зборами	 акцiонерiв	 (Протокол	 б/н	 вiд	 27.04.2018р.),	 термiном	 на	 
3	роки.	Часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	
судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	 Протягом	 останнiх	
п'яти	рокiв	обiймала	посади:	головний	бухгалтер	СФГ	«Подалех».	Посадо-
ва	особа	є	представником	акцiонера	Шептури	Вiктора	Миколайовича.	

Посадова	особа	Член	Наглядової	ради	Лобанова	Вiкторiя	Володимирiвна	
(паспорт:	серiя	МТ	номер	514293	виданий	Харкiвським	РВ	УМВС	України	в	
Харкiвський	 областi,	 18.10.2012)	 припинено	 повноваження	 27.04.2018р.	 на	
пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	б/н	вiд	27.04.2018р.)	у	
зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	Часткою	в	статутному	капiталi	
емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
немає.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	29.04.2015	року.	

Посадова	 особа	 Член	 Наглядової	 ради	 Шептура	 Тетяна	 Василiвна	
(паспорт:	серiя	МК	номер	752386	виданий	Харкiвським	РВ	УМВС	України	
в	Харкiвський	областi,	27.02.1998)	обрано	на	посаду	27.04.2018р.	загаль-
ними	 зборами	 акцiонерiв	 (Протокол	 б/н	 вiд	 27.04.2018р.),	 термiном	 на	 
3	роки.	Часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	
судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	 Протягом	 останнiх	
п'яти	рокiв	обiймала	посади:	директор	СФГ	«Подалех».	Посадова	особа	є	
представником	акцiонера	Шептури	Вiктора	Миколайовича.	

Посадова	особа	Ревiзор	Зєєв	Петро	Михайлович	(паспорт:	серiя	ММ	но-
мер	495612	виданий	Харкiвським	РВ	УМВС	України	в	Харкiвський	областi,	
24.03.2000)	припинено	повноваження	27.04.2018	р.	на	пiдставi	рiшення	за-
гальних	 зборiв	 акцiонерiв	 (Протокол	 б/н	 вiд	 27.04.2018р.)	 у	 зв'язку	 з	
закiнченням	 термiну	 дiї	 повноважень.	 Посадова	 особа	 є	 акцiонером	 та	
володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	45,0191%	(165019	шт.).	Не-
погашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	про-
тягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	29.04.2015	року.	

Посадова	особа	Ревiзор	Зєєв	Петро	Михайлович	(паспорт:	серiя	ММ	номер	
495612	 виданий	 Харкiвським	 РВ	 УМВС	 України	 в	 Харкiвський	 областi,	
24.03.2000)	призначено	на	посаду	27.04.2018р.	загальними	зборами	акцiонерiв	
(Протокол	 б/н	 вiд	 27.04.2018р.),	 термiном	 на	 3	 роки.	 Посадова	 особа	 є	
акцiонером	 та	 володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	 45,0191%	
(165019	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	обiймав	посади:	директор	Ф/Г	«Затон».

Директор	____________	Шептура	Артем	Вiкторович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1.	Повне	найменування	
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«чЕРНIГIВСьКЕ АТП 17462»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 03119658
3.	Місцезнаходження 14021,	м.	Чернiгiв,

пров.	Старобiлоуський,	4-А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(04622)	644729	(04622)	644729

5.	Електронна	поштова	адреса atp17462@gmail.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

http://atp17462.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 (протокол	 вiд	 27.04.2018)	 прийнято	

рiшення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 значних	 правочинiв	 до	
26.04.2018.	Вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	 1144,0	 тис.	грн.	Загальна	 кiлькiсть	 голосуючих	акцiй:	 1.503.004	шт.,	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах:	
1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	
рiшення:	1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	
прийняття	рiшення:	0	шт.	Вiдомостi	щодо	правочинiв:	щодо	отримання	кредитiв	
строком	до	80	мiсяцiв	з	вiдсотковою	ставкою,	що	не	перевищує	39,0%	рiчних,	
у	виглядi	безготiвкових	коштiв,	векселiв,	вiдновлювальної	чи	невiдновлювальної	
кредитної	 лiнiї	 тощо	 на	 граничну	 сукупну	 вартiсть	 15.000.000,00	 грн.	
(спiввiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	активiв	
емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi:	1311%)

Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 (протокол	 вiд	 27.04.2018)	 прийнято	
рiшення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв	до	
26.04.2018.	Вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	1144,0	тис.	грн.	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	1.503.004	шт.,	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах:	
1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	
рiшення:	1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«про-
ти»	прийняття	рiшення:	0	шт.	Вiдомостi	щодо	правочинiв:	щодо	отримання	по-
воротних	фiнансових	допомог	на	граничну	сукупну	вартiсть	15.000.000,00	грн.	

(спiввiдношення	 граничної	 сукупностi	 вартостi	 правочинiв	 до	 вартостi	
активiвемiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi:	1311%)

Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 (протокол	 вiд	 27.04.2018)	 прийнято	
рiшення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв	до	
26.04.2018.	Вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	1144,0	тис.	грн.	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	1.503.004	шт.,	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	збо-
рах:	1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	при-
йняття	рiшення:	1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосува-
ли	 «проти»	 прийняття	 рiшення:	 0	шт.	 Вiдомостi	 щодо	 правочинiв:	 щодо	
застави	 майна	 на	 граничну	 сукупну	 вартiсть	 25.000.000,00	 грн.	
(спiввiдношення	 граничної	 сукупностi	 вартостi	 правочинiв	 до	 вартостi	
активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi:	2185%)

Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 (протокол	 вiд	 27.04.2018)	 прийнято	
рiшення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв	до	
26.04.2018.	Вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	1144,0	тис.	грн.	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	1.503.004	шт.,	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	збо-
рах:	1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	при-
йняття	рiшення:	1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосува-
ли	«проти»	прийняття	рiшення:	0	шт.	Вiдомостi	щодо	правочинiв:	надання	
поруки	(виступлення	майновим	або	фiнансовим	поручителем)	на	граничну	
сукупну	вартiсть	25.000.000,00	 грн.	 (спiввiдношення	 граничної	 сукупностi	
вартостi	правочинiвдо	вартостi	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	
фiнансової	звiтностi:	2185%)

Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 (протокол	 вiд	 27.04.2018)	 прийнято	
рiшення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 значних	 правочинiв	 до	
26.04.2018.	Вартiсть	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	 1144,0	 тис.	грн.	Загальна	 кiлькiсть	 голосуючих	акцiй:	 1.503.004	шт.,	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах:	
1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	
рiшення:	1.453.762	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	
прийняття	рiшення:	0	шт.	Вiдомостi	щодо	правочинiв:	вiдчуження	рухомого	та	
нерухомого	майна	Товариства	на	граничну	сукупну	вартiсть	25.000.000,00	грн.	
(спiввiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостiактивiв	
емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi:	2185%)

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 Пiвень	Михайло	Олексiйович
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

Повідомлення	про	виникнення	особливої	інформації	емітента
(для	опублікування)

І.	Загальні	відомості	Публiчне	акцiонерне	товариство	«ГОТЕЛЬ	«ГРА-
ДЕЦЬКИЙ»	Код	за	ЄДРПОУ	14231468	Місцезнаходження	14005,	м.Чернiгiв,	
пр-т	 Миру,	 68	 ,код	 тел/факс	 (04622)	 44526	 Електронна	 адреса	 
hotel.gradetskiy@ukr.net.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет	для	розкриття	
http://14231468.at.ua	Вид	особливої	інформації	Відомості	про	зміну	складу	
посадових	осіб	емітента

ІІ.	Текст	повідомлення	Дата	прийняття	рішення	стосовно	нижченаведе-
них	осіб	27.04.2018

Припинено	 повноваження	 Голови	 Наглядової	 ради	 Федорiна	 Микола	
Борисович	згiдно	рiшення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	вiд	
27.04.18)	 в	 зв'язку	 закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	 кримiнальної	
вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягався.	На	посадi	
працював	6	рокiв.	Володiє	2,1%	акцiй	емiтента.	Не	надано	згоди	на	роз-
криття	паспорту.

Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Назiмов	Юрiй	Джа-
малович	згiдно	рiшення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	 (протокол	вiд	
27.04.18)	 в	 зв'язку	 закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	 кримiнальної	
вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягався.	На	посадi	
працював	6	рокiв.	Володiє	1,96%	акцiй	емiтента.	Не	надано	згоди	на	роз-
криття	паспорту.

Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Дуднiк	Ангелiна	Ми-
колаївна	згiдно	рiшення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	 (протокол	вiд	
27.04.18)	 в	 зв'язку	 закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	 кримiнальної	
вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягався.	На	посадi	
працювала	6	рокiв.	Не	володiє	акцiями	емiтента.	Не	надано	згоди	на	роз-
криття	паспорту.

Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Лисенко	Олександр	
Григорович	згiдно	рiшення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	вiд	
27.04.18)	 в	 зв'язку	 закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	 кримiнальної	
вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягався.	На	посадi	

працював	6	рокiв.	Не	володiє	акцiями	емiтента.	Не	надано	згоди	на	роз-
криття	паспорту.

Припинено	повноваження	Члена	Наглядової	ради	Пленокосов	Максим	
Володимирович	згiдно	рiшення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	(прото-
кол	 вiд	 27.04.18)	 в	 зв'язку	 закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	 кримiнальної	
вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягався.	На	посадi	
працював	6	рокiв.	Не	володiє	акцiями	емiтента.	Не	надано	згоди	на	роз-
криття	паспорту.

Обрано	27.04.18	Голубова	Оксана	Михайлiвна	на	посаду	Члена	Нагля-
дової	 ради	 згiдно	 рiшення	 рiчних	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 (далi	 ЗЗА)	
(протокол	вiд	27.04.18)	в	зв'язку	з	вакантнiстю	посади	на	3	роки,	як	неза-
лежний	член.	До	 кримiнальної	вiдповiдальностi	 за	 корисливi	 та	посадовi	
злочини	 не	 притягався.	 Попереднi	 посади	 за	 5	 рокiв:	 ТОВ	 «САФАРI-
АРГУМЕНТ»,	 директор	 (основне	 мiсце	 роботи),	 заступник	 директора	
ПрАТ	«Ресторан	«Градецький»	(за	сумiсництвом).	Акцiями	не	володiє.	Не	
надано	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.

Обрано	27.04.18	Науменко	Юлiя	Юрiївна	на	посаду	Члена	Наглядової	
ради	 згiдно	 рiшення	 рiчних	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 (протокол	 вiд	
27.04.18)	в	зв'язку	з	вакантнiстю	посади	на	3	роки,	як	незалежного	члена.	
До	кримiнальної	вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	при-
тягалася.	 Попереднi	 посади	 за	 5	 рокiв:	 ТОВ	 «Блок-Авто»	 директор	 до	
2016	р.	потiм	-	ТОВ	«М’ятний»,	директор.	Акцiями	не	володiє.	Не	надано	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних.

Обрано	27.04.18	Тарасовець	Юрiй	Миколайович	на	посаду	Члена	На-
глядової	ради	згiдно	рiшення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	(далi	ЗЗА)	
(протокол	вiд	27.04.18)	як	незалежного	члена	та	на	посаду	голови	Наглядо-
вої	ради	згiдно	рiшення	Наглядової	ради	(протокол	№	4	вiд	27.04.2018)	в	
зв'язку	з	вакантнiстю	посади	на	3	роки.	До	кримiнальної	вiдповiдальностi	за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягався.	Попереднi	посади	за	5	рокiв:	
2008-2017	 ТОВ	 «Чернiгiвмiськбуд»	 комерцiйний	 директор.	 Не	 володiє	
акцiями	емiтента.	Не	надано	згоди	на	розкриття	паспорту.

Припинено	 повноваження	 Голова	Ревiзiйної	 комiсiї	 Бережний	Микола	

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛь «ГРАДЕЦьКИЙ»
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Петрович	згiдно	рiшення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	 (протокол	вiд	
27.04.18)	в	зв'язку	закiнченням	термiну	їх	дiї.	До	кримiнальної	вiдповiдальностi	
за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 притягався.	 На	 посадi	 працював	 
5	рокiв.	Володiє	1,96%	акцiй	емiтента.	Не	надано	згоди	на	розкриття	паспор-
ту.	На	дану	посаду	нiкого	не	обрано

Припинено	 повноваження	 Член	 Ревiзiйної	 комiсiї	 Царьова	 Марина	
Володимирiвна	згiдно	рiшення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	
вiд	 27.04.18)	 в	 зв'язку	 закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	 кримiнальної	
вiдповiдальностi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 притягалася.	 На	
посадi	була	5	рокiв.	Володiє	0,007%	акцiй	емiтента.	Не	надано	згоди	на	роз-

криття	паспорту.	На	дану	посаду	нiкого	не	обрано
Припинено	 повноваження	 Член	 Ревiзiйної	 комiсiї	 Срiбний	 Олександр	

Олексiйович	 згiдно	 рiшення	 рiчних	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 (протокол	
вiд	 27.04.18)	 в	 зв'язку	 закiнченням	 термiну	 їх	 дiї.	 До	 кримiнальної	
вiдповiдальностi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	притягався.	На	посадi	
був	5	рокiв.	Володiє	0,007%	акцiй	емiтента.	Не	надано	згоди	на	розкриття	
паспорту.	На	дану	посаду	нiкого	не	обрано

ІІІ.	Підпис	Підтверджую	достовірність	цієї	інформації,	визнаю,	що	несу	
відповідальність	згідно	із	законодавством.	Голова	правлiння	В.М.	Полосьмак	
02.05.2018

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РАМБУРС
ЕЛЕВАТОР"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 30111867
3.	Місцезнаходження 04050,	Київ,	вул.	Мельникова,	12
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 044	277-24-14	044	303-94-10	
5.	Електронна	поштова	адреса alexander.tomkin@ramburs.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://30111867.smida.gov.ua/em_
reports

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

Рiшенням	акціонера	Товариства	вiд	29.04.2018р.	припинено	повноважен-
ня	Голови	Наглядової	ради	Товариства	Гаврилова	Олексія	Юрійовича.	По-
вноваження	припинено	згідно	рішення	акціонера	№	1-04/18	від	29.04.2017р.	

Часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володіє.	
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	0,00	грн.	
Судимостi	(в	тому	числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	

не	має,	перебував	на	посадi	Члена	наглядової	ради	протягом	7	рокiв.
Рiшенням	 акціонера	 Товариства	 вiд	 29.04.2018р.,	 Членом	 наглядової	

Ради	Товариства	обрано	Гаврилова	Олексія	Юрійовича.	Обрано	згідно	рі-
шення	акціонера	№	1-04/18	від	29.04.2018р.

Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,00%.
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	0,00	грн,	
Протягом	останнiх	5-ти	рокiв	обiймав	посади:	
З	 01.07.1998р.	 по	 теперішній	 час	–	 Голова	 правління	 Підприємства	 з	

іноземною	інвестицією	«Об’єднана	зернова	компанія».	
Судимостi	(в	тому	числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	

не	має.	
Обраний	строком	до	дати	проведення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	

у	2019р.

Рiшенням	Наглядової	ради	Товариства	вiд	29.04.2018р.,	Головою	На-
глядової	Ради	Товариства	обрано	Гаврилова	Олексія	Юрійовича.	Обрано	
згідно	 протоколу	 Загальних	 Наглядової	 Ради	 №	01-04/18-НР	 від	
29.04.2018р.

Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,0%.
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	0,00	грн,	
Протягом	останнiх	5-ти	рокiв	обiймав	посади:	
З	 01.07.1998р.	 по	 теперішній	 час	–	 Голова	 правління	 Підприємства	 з	

іноземною	інвестицією	«Об’єднана	зернова	компанія».	Судимостi	(в	тому	
числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	

Обраний	строком	до	дати	проведення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	
у	2019р.

Рiшенням	акціонера	Товариства	вiд	 29.04.2018р.	 припинено	повнова-
ження	Члена	Наглядової	ради	Товариства	Григорьєвського	Миколи	Воло-
димировича.	Повноваження	припинено	згідно	рішення	акціонера	№	1-04/18	
від	29.04.2017р.	

Часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	не	володіє.	
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	0,00	грн.	
Судимостi	(в	тому	числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	

не	має,	перебував	на	посадi	Члена	наглядової	ради	протягом	7	рокiв.
Рiшенням	 акціонера	 Товариства	 вiд	 29.04.2018р.,	 Членом	 наглядової	

Ради	Товариства	обрано	Стеценка	Олександра	Павловича.	Обрано	згідно	
рішення	акціонера	№	1-04/18	від	29.04.2018р.

Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,00%.
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	0,00	грн,	
Протягом	останнiх	6-ти	рокiв	обiймав	посаду	Доцента	кафедри	загальної	

хiрургiї	№2	Нацiонального	медичного	унiверситету	iм.	О.О.	Богомольця
Судимостi	(в	тому	числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	

не	має.	
Обраний	строком	до	дати	проведення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	

у	2019р.
Особа,	заз	начена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-

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

Директор  Томкін Олександр Юрійович
02.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР”

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 
(Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) 
емітента

1.	Місцезнаходження 08200,	Iрпiнь,	Садова,	94
2.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

04597-5-50-38	

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/im

Текст повідомлення
Дата	прийняття	рiшення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	

значних	правочинiв:	04.05.2018.	Найменування	уповноваженого	орга-
ну,	що	його	прийняв:	Черговi	загальнi	збори	акцiонерiв	ПрАТ	«Iрпiньмаш»	
(Протокол	№1	).	Вiдомостi	щодо	правочинiв	iз	зазначенням,	зокрема,	
їх	характеру:	правочин	на	укладення	договорiв	купiвлi-продажу	нежит-
лових	примiщень	;	правочин	укладання	договорiв	купiвлi	продажу	зе-
мельних	 дiлянок..	 Гранична	 сукупнiсть	 вартостi	 правочинiв:	 7357,2	
тис.	грн.Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	
фiнансової	 звiтностi:	 14714,4тис.	грн.	 Спiввiдношення	 граничної	
сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	активiв	емiтента	за	даними	
останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	(у	вiдсотках):	50,000%.Загальна	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	2307192шт.Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	
зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах:2305242	шт.Кiлькiсть	го-
лосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «за»	 прийняття	 рiшення:	
2304742	шт.Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	
прийняття	рiшення:	500	шт.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IРПIНьМАШ».
 Код за ЄДРПОУ 00240135.

АТ	«МОЛОЧНИЙ	АЛЬЯНС»
(код	за	ЄДРПОУ	34480442,	місцезнаходження:	01011,	м	Київ,	вул.	Лєскова,	9)

Приватне	 акціонерне	 товариство	 «МОЛОЧНИЙ	 АЛЬЯНС»	 повідо-
мляє,	що	у	зв’язку	з	втратою,	оригіналу	свідоцтва	про	реєстрацію	випуску	
акцій	Приватного	акціонерного	товариства	«МОЛОЧНИЙ	АЛЬЯНС»,	яке	

видано	територіальним	управлінням	Державної	комісії	з	цінних	паперів	
та	 фондового	 ринку	 в	 м.	Києві	 та	 Київській	 області	 №	30/10/1/10	 від	
28.04.2010	року	вважати	недійсним.

Голова	Ради	директорів	АТ	«	МОЛОЧНИЙ	АЛЬЯНС»	Каліберов	Сергій	
Олександрович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОЛОчНИЙ АЛьЯНС»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ВИРОБНИчА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1.	Повне	 найменування	 емітента:	Приватне акціонерне товариство 
«Науково-виробнича компанія «ДІАПРОФ-МЕД»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	24265186
3.	Місцезнаходження:	03113,	м.Київ,	просп.	Перемоги,	буд.68/1,	оф.62
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	433-03-00,	463-06-02
5.	Електронна	поштова	адреса:	tech@diapr.kiev.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згiдно	 рішення	 Наглядової	 ради	 Товариства	 ПрАТ	«НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА	КОМПАНІЯ	«ДІАПРОФ-МЕД»	від	02.05.2018	р.	(Протокол	№60)	
у	зв’язку	з	закінченням	терміну	дії	повноважень	Правління	Товариства	прий-
нято	 рішення	 продовжити	 строк	 дії	 повноважень	 Правління	 Товариства	 на	
строк	-	до	моменту	прийняття	Наглядовою	радою	рішення	про	призначення	
нового	Голови	та/або	члена	Правління	(до	переобрання).	Склад	правління	за-
лишити	незмінним,	а	саме:	1).	Голова	Правління	–	Шевчук	Олександр	Анато-
лійович,	перебував	на	посаді	з	01.05.2015р.,	розмір	пакета	акцій	-7.998634	%,	
іншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	ПрАТ	«Дiапроф	
Мед»:	 -	 Голова	Наглядової	ради,	 -	 Голова	Правлiння.	2).	Член	Правління	–	
Троянський	Василь	Васильович,	перебував	на	посаді	з	01.05.2015р.,	розмір	
пакета	акцій	-15.00	%,	іншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	
п’яти	рокiв:	ПрАТ	«НВК	«Дiапроф-МЕД»,	Член	Правлiння	(директор	з	виробни-

цтва).	 3).	 Член	 Правління	 -	 Горлов	Юрій	 Іванович,	 перебував	 на	 посаді	 з	
01.05.2015р.,	розмір	пакета	акцій	-	0.00	%,	іншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	
протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв:	 ПрАТ	«НВК	 «Дiапроф-МЕД»,	 член	 правлiння	
(директор	з	якостi).	4).	Член	Правління	 -	Думанський	Валентин	Дмитрович,	
перебував	на	посаді	з	01.05.2015р.,	розмір	пакета	акцій	-	0.00	%	в	статутному	
капіталі	емітента,	іншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п’яти	
рокiв:	 ПрАТ	«НВК	 «Дiапроф-МЕД»,	 Член	 Правлiння	 (Директор	 з	 розвитку).	 
5).	Член	Правління	 -	Стариченко	Віктор	Дмитрович,	 перебував	на	 посаді	 з	
01.05.2015р.,	розмір	пакета	акцій	-	0.00	%,	іншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	
протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв:	 Член	 Правлiння	 (Директор	 адмiнiстратор),	
адмiнiстратор	ПрАТ	«НВК	«Дiапроф-Мед».	6).	Член	Правління	 -	Троянський	
Дмитро	Васильович,	перебував	на	посаді	з	01.05.2015р.,	розмір	пакета	акцій	-	
0.00	%,	 іншi	 посади,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв:	
завiдувач	вiддiлу	маркетингу,	Член	Правлiння	(Директор	з	продажу)	ПрАТ	«НВК	
«Дiапроф-Мед».	7)	Член	Правління	-	Прилипко	Валентин	Олексійович,	пере-
бував	на	посаді	з	01.05.2015р.,	розмір	пакета	акцій	-	0.00	%	,	іншi	посади,	якi	
обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	Член	Правлiння	(заступник	
директора	з	виробництва	з	технологічних	питань)	ПрАТ	«НВК	«Дiапроф-Мед»,	
Приватний	підприємець.	8).	Член	Правління	-	Семененко	Олександра	Дми-
трівна,	перебувала	на	посаді	з	01.05.2015р.,	розмір	пакета	акцій	-0.00	%,	іншi	
посади,	якi	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	головний	бухгал-
тер;	ПрАТ	«НВК	«Дiапроф-МЕД»,	Член	Правлiння.	Посадові	особи	згоди	на	
оприлюднення	паспортних	даних	не	надали.	Непогашеної	судимості	за	корис-
ливі	або	посадові	злочини	не	мають.

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

титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	з	
законодавством	 Голова	 Правління	 Шевчук	 Олександр	 Анатолійович,	
03.05.2018	р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1.	Повне	найменування	емітента	–	Акціонерне	товариство	«ПРАВЕКС	
БАНК»

1.2.	Організаційно-правова	форма	емітента	–	Приватне	акціонерне	то-
вариство

1.3.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента	–	14360920
1.4.	Місцезнаходження	емітента	–	01021,	м.	Київ,	Кловський	узвіз,	буди-

нок	9/2
1.5.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	емітента	–	тел.	(044)	201-16-61,	

факс	(044)	201-17-80
1.6.	Електронна	поштова	адреса	емітента	–	bank@pravex.kiev.ua
1.7.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації	–	 https://www.pravex.com.ua/o-banke/
pro-nas/rozkrittya-informaciyi

1.8.	Вид	особливої	інформації	–	відомості	про	зміну	складу	посадових	
осіб	емітента

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Акціонерне	товариство	«ПРАВЕКС	БАНК»	(далі	–	Банк)	повідомляє,	що	

єдиним	акціонером	Банку,	яким	виступає	 Інтеза	Санпаоло	С.п.А.	 (зареє-
стрований	головний	офіс	за	адресою:	П’яцца	Сан	Карло,	156,	10121,	м.	Ту-
рін,	Італія),	прийнято	Рішення	№	2/2018	від	«26»	квітня	2018	року	(далі	–	
Рішення	та/або	Рішення	акціонера):

на	підставі	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»,	Статуту	Банку	
та	Положення	про	Наглядову	Раду	Банку	обрано	новий	склад	Наглядової	
Ради,	починаючи	з	дати	прийняття	Рішення.	Новообраний	склад	Наглядо-
вої	Ради	є	наступним:

1)	 Голова	Наглядової	 Ради	Банку	–	Салваі	 Еціо.	 Акціями	 (часткою)	 в	
статутному	капіталі	Банку	не	володіє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останніх	5	(п’яти)	років	своєї	діяль-
ності	пан	Салваі	Еціо	обіймав	наступні	посади:	Голова	Спостережної	Ради	
в	СІБ	Банк;	Голова	Спостережної	Ради	ВУБ	Банк;	Заступник	Голови	Ради	
Директорів	 Інтеза	 Санпаоло	 Румунія	 С.А.;	 Голова	 Наглядової	 Ради	 
АТ	«ПРАВЕКС	БАНК»;	Начальник	спеціальної	координаційної	служби	відді-
лу	Спостережної	Ради	ПАТ	КБ	«ПРАВЕКС-БАНК»,;	Генеральний	директор	і	
член	Ради	Директорів	Інтеза	Санпаоло	Румунія	С.А.;	Муніципальний	Рад-
ник	в	Муніципалітет	Ролетто	провінція	Турін,	Італія.

2)	Заступник	Голови	Наглядової	Ради	Банку	–	Казаліно	Коррадо.	Акція-
ми	(часткою)	в	статутному	капіталі	Банку	не	володіє.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останніх	5	(п’яти)	років	
своєї	діяльності	пан	Казаліно	Коррадо	обіймав	наступні	посади:	спеціаль-
но	 уповноважений	 представник	 в	 Банку	 УБАЄ	С.п.А.;	 керівник	Європей-
ського	 та	Середземноморського	 регіону	–	 Управління	 Корпоративного	 та	
Інвестиційного	Банкінгу	Iнтеза	Санпаоло	С.п.А.;	член	Ради	директорів	СЕБ	
Сосієте	Європене	де	Банке;	заступник	Голови	Ради	директорів	Банка	Інте-

за	Франція;	заступник	Голови	Ради	директорів	Інтеза	Санпаоло	Банк	Плс.	
3)	член	Наглядової	Ради	Банку	–	Бокка	Лука.	Акціями	(часткою)	в	ста-

тутному	капіталі	Банку	не	володіє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останніх	5	(п’яти)	років	своєї	діяльності	
пан	Бокка	Лука	обіймав	наступні	посади:	керівник	департаменту	плануван-
ня	та	 контролю	в	«Кепітал	Лайт	Банк»,	 Iнтеза	Санпаоло	С.п.А.;	 керівник	
департаменту	планування,	управління	активами	і	пасивами	та	контролю	й	
регулювання	капіталу,	Iнтеза	Санпаоло	С.п.А.;	керівник	відділу	планування	
комерційної	 діяльності	 -	 департаменту	 планування	 та	 контролю	 Iнтеза	
Санпаоло	С.п.А.;	член	Наглядової	Ради	АТ	«ПРАВЕКС	БАНК»;	член	Ради	
Директорів	ІМІ	Інвестіменті	Інтеза	Санпаоло	Груп.

4)	член	Наглядової	Ради	Банку	–	Джанетті	Флавіо.	Акціями	(часткою)	в	
статутному	капіталі	Банку	не	володіє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останніх	5	(п’яти)	років	своєї	діяль-
ності	пан	Джанетті	Флавіо	обіймав	наступні	посади:	керівник	департаменту	
управління	акціями	«Кепітал	Лайт	Бенк»,	Інтеза	Санпаоло	С.п.А.;	заступ-
ник	керівника	відділу	стратегічних	операцій	і	спеціальних	проектів	–	Інтеза	
Санпаоло	С.п.А.;	член	Правлiння	компанiї	по	страхуванню	життя	«Фiдерiум	
Вiта»;	член	Наглядової	Ради	АТ	«ПРАВЕКС	БАНК».

5)	член	Наглядової	Ради	Банку	–	Нікола	Серджіо.	Акціями	(часткою)	в	ста-
тутному	 капіталі	 Банку	 не	 володіє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останніх	5	(п’яти)	років	своєї	діяльності	пан	
Нікола	Серджіо	обіймав	посаду	керуючий	партнер	в	ТОВ	«ЛєА	Консалтінг».

6)	член	Наглядової	Ради	Банку	–	Оттоленгі	Гвідо.	Акціями	(часткою)	в	
статутному	капіталі	Банку	не	володіє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останніх	5	(п’яти)	років	своєї	діяль-
ності	 пан	Оттоленгі	 Гвідо	обіймав	наступні	посади:	 головний	менеджер	 i	
управляючий	директор	La	Petrolifera	Italo	Rumena	SpA;	Голова	Правлiння	
«ФІДІНДУСТРІЯ»;	Голова	Правлiння	«КОНФІНДУСТРІЯ	РАВЕННА»;	Голо-
ва	Правлiння	«КОНФІНДУСТРІЯ	АОГІСТІК	ТЕХНІКАЛ	ГРУП»;	член	Нагля-
дової	Ради	АТ	«ПРАВЕКС	БАНК»;	член	Ради	Директорів	БІАТ	–	Арабський	
Міжнародний	Банк	Тунісу.

7)	член	Наглядової	Ради	Банку	–	Васильєва	Надія	Борисівна.	Акціями	
(часткою)	в	статутному	капіталі	Банку	не	володіє.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останніх	5	(п’яти)	років	
своєї	діяльності	пані	Васильєва	Надія	Борисівна	обіймала	наступні	поса-
ди:	генеральний	директор	Майкрософт	Блек	Сі	Хаб;	генеральний	директор	
Майкрософт	Юкрейн;	менеджер	по	роботі	 з	 державним	сектором,	Регіо-
нальний	менеджер.

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

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

Голова Правління 
АТ «ПРАВЕКС БАНК»  Кириченко Т. О.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРАВЕКС БАНК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

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

«АЛЬТБАНК»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	19358784
3.	Місцезнаходження:	03037	м.	Київ,	вул.	Вузівська,	5
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	044-364-41-11,	044-594-28-59
5.	Електронна	поштова	адреса:	contact@altbank.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	пра-

вочину:	02.05.2018.	Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Спо-
стережна	рада.	Предмет	правочину:	придбання	та/або	продаж	депозитних	
сертифікатів	Національного	банку	України	на	первинному	ринку	та	вторин-
ному	ринку	цінних	паперів.	Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	пред-
метом	правочину,	визначена	відповідно	до	законодавства:	до	25	або	пере-
вищує	25	відсотків	вартості	активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	 емітента.	 Вартість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	
фінансової	 звітності:	 539229	 тис.грн.	 Співвідношення	 ринкової	 вартості	
майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	до	вартості	активів	емітента	
за	 даними	останньої	 річної	фінансової	 звітності	 (у	 відсотках):	 до	 25	 або	
перевищує	25	відсотків.	

Дата	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	пра-
вочину:	02.05.2018.	Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Спо-
стережна	рада.	Предмет	правочину:	купівля	та/або	продаж	цінних	паперів	
на	первинному	та	вторинному	ринку	цінних	паперів.	Ринкова	вартість	май-
на	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визначена	відповідно	до	законо-
давства:	 до	 25	 або	 перевищує	 25	 відсотків	 вартості	 активів	 за	 даними	
останньої	річної	фінансової	звітності	емітента.	Вартість	активів	емітента	за	
даними	 останньої	 річної	фінансової	 звітності:	 539229	 тис.грн.	Співвідно-
шення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	до	
вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	
відсотках):	до	25	або	перевищує	25	відсотків.	

Дата	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	пра-
вочину:	02.05.2018.	Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Спо-
стережна	 рада.	 Предмет	 правочину:	 залучення	 від	Національного	 банку	
коштів	у	вигляді	кредитів	овернайт	та	на	тендерах	з	підтримання	ліквіднос-
ті	банків.	Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	
визначена	відповідно	до	законодавства:	до	25	або	перевищує	25	відсотків	
вартості	активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	емітента.	

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	
539229	тис.грн.	Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	
предметом	правочину,	 до	 вартості	 активів	 емітента	 за	даними	останньої	
річної	фінансової	 звітності	 (у	 відсотках):	 до	 25	 або	 перевищує	 25	 відсо-
тків.

Дата	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	пра-
вочину:	02.05.2018.	Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Спо-
стережна	рада.	Предмет	правочину:	купівля	або	продаж	безготівкової	іно-
земної	 валюти	 на	 аукціонах/інтервенціях	 Національного	 банку	 України.	
Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визначена	
відповідно	до	 законодавства:	до	25	або	перевищує	25	відсотків	вартості	
активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	емітента.	Вартість	
активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	539229	
тис.грн.	Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предме-
том	правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фі-
нансової	звітності	(у	відсотках):	до	25	або	перевищує	25	відсотків.

Дата	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	пра-
вочину:	02.05.2018.	Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Спо-
стережна	 рада.	 Предмет	 правочину:	 купівля/продаж/конвертація	 (обмін)	
безготівкової	іноземної	валюти	на	міжбанківському	валютному	ринку	Укра-
їни.	Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	визна-
чена	відповідно	до	законодавства:	до	25	або	перевищує	25	відсотків	вар-
тості	 активів	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності	 емітента.	
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	
539229	тис.грн.	Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	
предметом	правочину,	 до	 вартості	 активів	 емітента	 за	даними	останньої	
річної	фінансової	 звітності	 (у	 відсотках):	 до	 25	 або	 перевищує	 25	 відсо-
тків.

Дата	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	пра-
вочину:	02.05.2018.	Назва	уповноваженого	органу,	що	його	прийняв:	Спо-
стережна	рада.	Предмет	правочину:	розміщення	коштів	на	кореспондент-
ських	 рахунках	 в	 інших	 банках,	 розміщення	 та/або	 залучення	 коштів	 у	
формі	кредитів	та/або	депозитів	на	міжбанківському	грошово-кредитному	
ринку.	Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	ви-
значена	відповідно	до	 законодавства:	до	25	або	перевищує	25	відсотків	
вартості	активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	емітента.	
Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	
539229	тис.грн.	Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	
предметом	правочину,	 до	 вартості	 активів	 емітента	 за	даними	останньої	
річної	фінансової	 звітності	 (у	 відсотках):	 до	 25	 або	 перевищує	 25	 відсо-
тків.

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  Волох І.О.
03.05.2018

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛьТБАНК»

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

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

1. Загальні відомості
1.1.	Повне	найменування	емітента	Приватне акціонерне товариство 

«Українська гірничо-металургійна компанія»
1.2.	Код	за	ЄДРПОУ	25412086
1.3.	Місцезнаходження	01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1
1.4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	044 206-72-53, 206-72-53
1.5.	Електронна	поштова	адреса	t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://www.ugmk.ua/
1.7.	Вид	особливої	 інформації	відповідно	до	вимог	 глави	1	розділу	 III	

або	 інформації	 про	 іпотечні	 цінні	 папери,	 сертифікати	фонду	 операцій	 з	
нерухомістю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	III	цього	Положення:	Ві-
домості про надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення
02.05.2018	р.	Наглядовою	радою	Приватного	акціонерного	товариства	

«Українська	гірничо-металургійна	компанія»	(далі	–	Товариство)	прийнято	
рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів,	а	саме:

1.	Предмет	 правочину:	 затвердження	 контракту	 купівлі-продажу	 та	 до-
даткових	угод	до	нього	щодо	збільшення	обсягу	поставки	металопродукції.

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	стано-
вить	 5	 000	 000	 (п'ять	 мільйонів)	 євро,	 що	 становить	 158	 090	 735	 (сто	
п’ятдесят	вісім	мільйонів	дев’яносто	тисяч	сімсот	тридцять	п’ять)	гривень.

Вартість	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	становить	1	452	786	154	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фі-
нансової	звітності	–	10,8819%.

Додаткові	критерії	для	віднесення	правочину	до	значного	правочину	не	
передбачені	законодавством,	статутом	Товариства	не	визначені.

2.	Предмет	правочину:	затвердження	контракту	купівлі-продажу	та	до-
даткових	угод	до	нього	щодо	збільшення	обсягу	поставки	металопродук-
ції.

Ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	правочину,	ста-
новить	5	000	000	(п'ять	мільйонів)	євро,	що	становить	158	090	735	(сто	
п’ятдесят	 вісім	мільйонів	 дев’яносто	 тисяч	 сімсот	 тридцять	 п’ять)	 гри-
вень.

Вартість	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	становить	1	452	786	154	грн.

Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	предметом	
правочину,	до	вартості	активів	Товариства	за	даними	останньої	річної	фі-
нансової	звітності	–	10,8819%.

Додаткові	критерії	для	віднесення	правочину	до	значного	правочину	не	
передбачені	законодавством,	статутом	Товариства	не	визначені.

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

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

Генеральний	директор	Собчук	В.В.	підпис,	м.	п.	02.05.2018	р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСьКА ГІРНИчО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I.	 Загальні	 відомості:	 1.1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	
акцiонерне	 товариство	 «Торгiвельне	 пiдприємство	 «Будматерiали»;	 
1.2.	Код	за	ЄДРПОУ:	05468759;	1.3.	Місцезнаходження:	25026,	м.	Кiровоград,	
вул.	Гайдара,	75А;	1.4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0522)34-56-66,	
33-63-19;1.5.	 Електронна	 поштова	 адреса:	 05468759@at24.com.ua;	 
1.6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	 інформації:budmat.at24.com.ua;	1.7.	Вид	особ-
ливої	 інформації:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	на-
дання	 згоди	 на	 вчинення	 значних	 правочинів.	 ІІ.	 Рiчнi	 загальнi	 збори	
акцiонерiв	30.04.2018р.	прийняли	рiшення	про	попереднє	схвалення	зна-
чних	правочинiв,	якi	будуть	вчинятися	Товариством	протягом	одного	року	
з	дати	прийняття	цього	рiшення,	якщо	гранична	вартiсть	майна	або	по-
слуг,	 що	 є	 або	 буде	 предметом	 даних	 правочинiв	 буде	 бiльше	 25	%	
вартостi	активiв	Товариства	за	даними	рiчної	фiнансової	звiтностi	за	2017	
рiк	та	предметом	(характером)	яких	є:	одержання	Товариством	грошових	
коштiв	 (кредитiв/позик,	 прийняття	 грошових	 зобов’язань),	 гарантiй,	
акредитивiв	та/або	одержання	будь-яких	iнших	банкiвських	продуктiв/по-
слуг;	передача	майна	 (майнових	прав)	Товариства	в	заставу/iпотеку	та/
або	 укладання	 iнших	договорiв	 забезпечення	 виконання	 зобов’язань	 (в	
т.ч.	договору	поруки)	Товариства	та/або	забезпечення	зобов’язань	будь-

яких	третiх	осiб;	договорiв	купiвлi-продажу	майна	(в	тому	числi	нерухомо-
го	майна),	вiдступлення	права	вимоги	та/або	переведення	боргу,	оренди	
та	 лiзингу;	 договорiв	 поставки,	 дилерських	 договорiв,	 купiвлi-продажу,	
агентських	договорiв,	експортних	та	iмпортних	договорiв,	договорiв	на	на-
дання	послуг	Товариством.	

Пiд	 значним	 правочином	 слiд	 також	 розумiти	 вчинення	 (укладання),	
пов’язаних	з	значними	правочинами,	будь-яких	iнших	правочинiв,	договорiв	
i	 документiв,	 додаткових	 угод	 (доповнень)	 до	 дiючих	 договорiв	 (угод/
контрактiв),	що	були	укладенi	Товариством	або	будуть	вчинятися	Товари-
ством	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	цього	рiшення	 i	не	пiзнiше	
30.04.2019р.	Гранична	сукупна	вартiсть	таких	правочинiв	не	повинна	пере-
вищувати	61525,00	на	день	вчинення	таких	правочинiв	або	еквiвалент	цiєї	
суми	 в	 євро	 чи	 доларах	 США,	 визначений	 за	 офiцiйним	 курсом	
Нацiонального	 банку	 України	 на	 день	 пiдрахунку	 граничної	 сукупної	
вартостi.

Загальна	 кiлькiсть	 голосуючих	акцiй	–	15195	шт.,	 Кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	зборах	–	15195	шт.	Кiлькiсть	голосую-
чих	акцiй,	що	проголосували	«ЗА»	-	15195	шт.,	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	
що	проголосували	«ПРОТИ»	-0.	ІІІ.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	
достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	
несе	відповідальність	 згідно	 із	 законодавством.Директор	Сотнiков	Вiктор	
Iванович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГIВЕЛьНЕ ПIДПРИЄМСТВО «БУДМАТЕРIАЛИ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНIГIВСьКЕ АТП 17462»
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую	ідентичність	та	достовірність	Інформації,	що	розкрита	від-

повідно	до	вимог	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	
паперів.

Директор Пiвень	Михайло	Олексiйович

(посада) (підпис) (прізвище	та	ініціали	керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента
Приватне акцiонерне товариство «Чернiгiвське АТП 17462»
2.	Організаційно-правова	форма
Акціонерне	товариство
3.	Місцезнаходження
14021,	м.	Чернiгiв,	пров.	Старобiлоуський,	4-А

4.	Код	за	ЄДРПОУ
03119658
5.	Міжміський	код	та	телефон,	факс
(04622)	644729	(04622)	644729
6.	Електронна	поштова	адреса
atp17462@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідом-

лення про інформацію)
1.	Повідомлення	розміщено	у	загальнодоступній	інформаційній	
базі	даних	Комісії

(дата)
2.	Повідомлення	
опубліковано	у*

(номер	та	найменування	офіційного	
друкованого	видання)

(дата)

3.	Повідомлення	
розміщено	на	сторінці http://atp17462.pat.ua

в	мережі	
Інтернет

(адреса	сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменуван-

ня юридичної особи

Паспортні дані фізичної 
особи або ідентифікацій-

ний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено	повноваження Голова	Наглядової	ради Тука	Валерiй	Михайлович - - - 0.05217
Зміст інформації:
За	рiшенням	Загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	вiд	27.04.2018)	на	пiдставi	Закону	України	"Про	акцiонернi	товариства"	припинено	повноваження	
голови	Наглядової	ради	Туки	ВалерiяМихайловича.	Вiн	перебував	на	цiй	посадi	з	15.04.2013,	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини,	володiє	0,0522%	акцiй	емiтента.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	особою	не	надано.
27.04.2018 припинено	повноваження член	Наглядової	ради Костюк	Юлiя	

Володимирiвна
- - - 0.015651

Зміст інформації:
За	рiшенням	Загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	вiд	27.04.2018)	на	пiдставi	Закону	України	"Про	акцiонернi	товариства"	припинено	повноваження	
члена	Наглядової	ради	Костюк	ЮлiїВолодимирiвни.	Вона	перебувала	на	цiй	посадi	з	15.04.2013,	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини,	володiє	0,0157	%	акцiй	емiтента.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	особою	не	надано.
27.04.2018 обрано Голова	Наглядової	ради Тука	Валерiй	Михайлович - - - 0.05217
Зміст інформації:
За	рiшенням	Загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	вiд	27.04.2018)	на	пiдставi	Закону	України	"Про	акцiонернi	товариства"	обрано	членом	Наглядової	
ради	Туку	Валерiя	Михайловича	в	зв’язку	з	вакантнiстю	цiєї	посади.	Вiн	обраний	безстроково	як	акцiонер,	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини,	володiє	0,0522%	акцiй	емiтента.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	особою	не	надано.	Посади,	якi	обiймала	особа	протягом	
останнiх	5	рокiв:	з	2012	року	-	iнженер	з	охорони	працi	ПАТ	"Чернiгiвське	АТП	17462".	За	рiшенням	Наглядової	ради	(протокол	вiд	27.04.2018)	
вiдповiдно	до	Статуту	обрано	головою	Наглядової	ради	Туку	Валерiя	Михайловича.
27.04.2018 обрано член	Наглядової	ради Захарчук	Марина	

Миколаївна
- - - 0.015651

Зміст інформації:
За	рiшенням	Загальних	зборiв	акцiонерiв	(протокол	вiд	27.04.2018)	на	пiдставi	Закону	України	"Про	акцiонернi	товариства"	обрано	членом	Наглядової	
ради	Захарчук	Марину	Миколаївну	в	зв’язку	з	вакантнiстю	цiєї	посади.	Вона	обрана	безстроково	як	акцiонер,	не	має	непогашеної	судимостi	за	
корисливi	та	посадовi	злочини,	володiє	0,0157%	акцiй	емiтента.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	особою	не	надано.	Посади,	якi	обiймала	особа	
протягом	останнiх	5	рокiв:	заступник	головного	бухгалтера	ПрАТ	«Чернiгiвське	АТП	17462»,	голова	Ревiзiйної	комiсiї	ПрАТ«Чернiгiвське	АТП	17462»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні).

I. Загальні відомості. 1.	 Повне	 найменування	 емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ».	 2.	Код	 за	ЄДРПОУ:	
05761614.	 3.	 Місцезнаходження:	 84610,	 Донецька	обл.,	 м.	Горлівка,	
вул.	Горлівської	 дивізії,	 10.	 4.	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	 050-
3477725,	-.	5.	Електронна	поштова	адреса:	office.stirol@gmail.com.	6.	Адре-
са	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	
для	розкриття	 інформації:	http://stirol.ostchem.com/ua/invyestoram/osobaia-
ynformatsyia.	7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	по-
садових	осіб	емітента.	

II. Текст повідомлення. За	рішенням	річних	Загальних	зборів	акціоне-
рів	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	від	27	квітня	2018	року	(Протокол	№	31	від	
27	квітня	2018	року):	достроково припинено повноваження члена Реві-
зійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»	Зайцева	Володимира	Микола-
йовича.	Згода	на	публікацію	паспортних	даних	не	отримана.	Підстава:	рі-
шення	річних	Загальних	зборів	акціонерів	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	від	
27.04.2018	р.	 Часткою	 у	 статутному	 капіталі	 ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	
не	володіє.	Строк,	протягом	якого	перебував	на	посаді	11	місяців.	Посадо-
ва	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	
У	зв’язку	з	припиненням	повноважень	члена	Ревізійної	комісії,	Зайцев	В.М.	
склав	повноваження	Голови	Ревізійної	комісії	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»;	
достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»	Старинського	Анатолія	Павловича.	Згода	на	
публікацію	паспортних	даних	 не	 отримана.	Підстава:	 рішення	річних	За-
гальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«КОНЦЕРН	 СТИРОЛ»	 від	 27.04.2018	р.	
Часткою	 у	 статутному	 капіталі	 ПрАТ	«КОНЦЕРН	 СТИРОЛ»	 не	 володіє.	
Строк,	протягом	якого	перебував	на	посаді	11	місяців.	Посадова	особа	не-
погашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	У	зв’язку	з	
припиненням	 повноважень	 члена	 Ревізійної	 комісії,	 Старинський	 А.П.	
склав	 повноваження	Секретаря	Ревізійної	 комісії	 ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИ-
РОЛ»;	достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»	Староверова	Олега	Вікторовича.	Згода	на	пу-
блікацію	паспортних	даних	не	отримана.	Підстава:	рішення	річних	Загаль-
них	зборів	акціонерів	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	від	27.04.2018	р.	Част-
кою	у	статутному	капіталі	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	не	володіє.	Строк,	
протягом	якого	перебував	на	посаді	11	місяців.	Посадова	особа	непогаше-
ної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має;	шляхом кумуля-
тивного голосування обрано членом Ревізійної комісії ПрАТ «КОН-
ЦЕРН СТИРОЛ»	 Фармагу	 Світлану	 Петрівну.	 Згода	 на	 публікацію	
паспортних	даних	не	отримана.	Підстава:	рішення	річних	Загальних	зборів	
акціонерів	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	від	27.04.2018	р.	Часткою	у	статут-
ному	капіталі	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	не	володіє.	Обрана	строком	на	3	
(три)	роки.	Протягом	останніх	5	років	обіймала	наступні	посади:	керівник	
департаменту	з	внутрішнього	аудиту,	член	Ревізійної	комісії,	Голова	Реві-
зійної	комісії.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	по-
садові	 злочини	 не	 має;	 шляхом кумулятивного голосування обрано 
членом Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Леоненко Олена 
Василівну.	Згода	на	публікацію	паспортних	даних	не	отримана.	Підстава:	

рішення	 річних	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«КОНЦЕРН	 СТИРОЛ»	
від	 27.04.2018	р.	 Часткою	 у	 статутному	 капіталі	 ПрАТ	«КОНЦЕРН	 СТИ-
РОЛ»	не	володіє.	Обрана	строком	на	3	(три)	роки.	Протягом	останніх	5	ро-
ків	обіймала	наступні	посади:	керівник	департаменту	з	управлінської	звіт-
ності	та	планування.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	
та	посадові	злочини	не	має;	шляхом кумулятивного голосування обра-
но членом Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Сологуб Анну 
Станіславівну.	Згода	на	публікацію	паспортних	даних	не	отримана.	Під-
става:	рішення	річних	Загальних	зборів	акціонерів	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИ-
РОЛ»	 від	 27.04.2018	р.	 Часткою	 у	 статутному	 капіталі	 ПрАТ	«КОНЦЕРН	
СТИРОЛ»	не	володіє.	Обрана	строком	на	3	(три)	роки.	Протягом	останніх	 
5	років	обіймала	наступні	посади:	менеджер,	менеджер	з	корпоративних	
фінансів.	Посадова	особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	
злочини	не	має.

ІІІ. Підпис. 1.	 Особа,	 зазначена	 нижче,	 підтверджує	 достовірність	 ін-
формації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відпові-
дальність	 згідно	 із	 законодавством. 2.	 Голова	 Правління	 С.М.	Павлючук.	
02.05.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні).

I. Загальні відомості. 1.	 Повне	 найменування	 емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ».	 2.	Код	 за	ЄДРПОУ:	
05761614.	 3.	 Місцезнаходження:	 84610,	 Донецька	обл.,	 м.	Горлівка,	
вул.	Горлівської	 дивізії,	 10.	 4.	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	 050-
3477725,	-.	5.	Електронна	поштова	адреса:	office.stirol@gmail.com.	6.	Адре-
са	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	
для	розкриття	 інформації:	http://stirol.ostchem.com/ua/invyestoram/osobaia-
ynformatsyia.	7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	по-
садових	 осіб	 емітента.	 ІІ. Текст повідомлення. За	 рішенням	 річних	 За-
гальних	 зборів	 акціонерів	 ПрАТ	«КОНЦЕРН	 СТИРОЛ»	 від	 27.04.2018	р.	
(Протокол	№	31	від	27.04.2018	р.)	попередньо	надано	згоду	на	вчинення	
ПРИВАТНИМ	АКЦІОНЕРНИМ	ТОВАРИСТВОМ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	зна-
чного	правочину	 (значних	правочинів),	 а	 саме:	 -	Договору	 (договорів)	 на	
придбання	природного	 газу	на	 загальну	суму	до	1	400	000	000,00	 грн.	 з	
урахуванням	ПДВ;	 -	 Договору	 (договорів)	 на	 продаж	 природного	 газу	 на	
загальну	суму	до	1	400	000	000,00	грн.	з	урахуванням	ПДВ.	Гранична	сукуп-
ність	вартості	правочинів:	2	800	000,00	тис.	грн.	Вартість	активів	емітента	
за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності:	10	100	285	тис.	грн.	Спів-
відношення	 граничної	 сукупності	 вартості	 правочинів	до	 вартості	 активів	
ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітнос-
ті	(у	відсотках):	27,722%.	Інформація	щодо	прийняття	рішення	річними	За-
гальними	зборами	акціонерів	ПрАТ	«КОНЦЕРН	СТИРОЛ»	від	27.04.2018	р.:	
загальна	 кількість	 голосуючих	акцій	26	824	330	од.;	 кількість	 голосуючих	
акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	24	555	738	од.;	кіль-
кість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	24	555	738	од.,	«проти»	-	 
0	од.	прийняття	рішення.	 ІІІ. Підпис. 1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтвер-
джує	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	
вона	несе	відповідальність	згідно	із	законодавством. 2.	Голова	Правління	
С.М.	Павлючук.	02.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ТРЦ Лавина"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 38537759
3.	Місцезнаходження 04070,	м.	Київ,	вул.	Набережно-

Хрещатицька,	буд.	25
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс +380442878804	+380442878804
5.	Електронна	поштова	адреса lavina@emitents.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

lavina.emitents.net.ua

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

II. Текст повідомлення
Протоколом	№	1/03-05-18	вiд	03.05.2018	року	Загальних	зборiв	учаснкiв	

Товариства	прийнято	рiшення	про	звiльнення	з	посади	Директора	Михай-
ленка	Юрiя	Валерiйовича	з	03.05.2018	року	в	зв'язку	з	поданою	заявою.	
Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	посадова	особа	не	надавала.Част-

кою	в	статутному	капiталi	Товариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	
за	 корисливi	 то	 посадовi	 злочини	 не	 має.	 На	 посадi	 перебувала	 з	
24.10.2017	р.	

Протоколом	№	1/03-05-18	вiд	03.05.2018	року	Загальних	зборiв	учаснкiв	
Товариства	прийнято	рiшення	про	призначення	на	посаду	Директора	Мун-
тяна	Дмитра	Володимировича	з	04.05.2018	року.	Згоди	на	розкриття	пас-
портних	даних	посадова	особа	не	надавала.Часткою	в	статутному	капiталi	
Товариства	 не	 володiє.	Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 то	 посадовi	
злочини	не	має.	На	посаду	призначено	до	наступного	переобрання.До	при-
значення	з	01.07.2012	р.	по	18.07.2016	р.	займав	посаду	директора	з	роз-
витку	ТОВ	«Мультiплекс	Дiджитал»,	з	19.07.2016	по	31.01.2017	р.	займав	
посаду	директора	з	розвитку	ПАТ	«Мультiплекс	Холдинг»,	з	12.04.2018	р.	
по	03.05.2018	р.	займав	посаду	першого	заступника	директора	в	ТОВ	«ТРЦ	
Лавина»

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 Мунтян	Дмитро	Володимирович
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 04.05.2018
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ 
“ТРЦ ЛАВИНА”
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні	 відомості:1.1.Повне	 найменування	 емітента:	 Публiчне	
акцiонерне	товариство	«Капустянський	гранiт»;1.2.Код	за	ЄДРПОУ:316
52348;1.3.Місцезнаходження:27124,	 Кiровоградська	обл.,Новоукраїнсь
кий	 р-н.,с.Кам'яний	 мiст;1.4.Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс: 
(0522)24-28-62;	1.5.	Електроннапоштова	адреса:	31652348@at24.com.ua;	
1.6.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 http://granit.at24.com.ua;	 1.7.Вид	
особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емі-
тента.	ІІ.	На	пiдставi	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Капус-
тянський	 гранiт»	 вiд	 30.04.2018р.	 припинено	 повноваження:1).Члена	
Наглядової	 ради	 -	 акцiонера	 Кононова	 Сергiя	 Миколайовича	 (ЕВ	
№	105936,	 вид.	 06.09.2005	р.	 Ленiнським	 ВМ	 Кiровоградського	 МВ	
УМВС	України	в	Кiровоградськiй	обл.).Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	за-
ймає	посади	комерцiйного	директора	ТОВ	«Гео-Iнвест»	та	комерцiйного	
директора	 ПАТ	 «Капустянський	 гранiт».	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Володiє	4652	штуками	акцiй	То-
вариства	 на	 суму	 1163,00	 грн.,	 що	 становить	 0,0399	%	 статутного	
капiталу.	2).Члена	Наглядової	ради	-	представника	акцiонера	ТОВ	«Ін-
терграніт»	 Никоненка	 Валентина	 Валентиновича	 (	 ВН	 №	048743,	
вид.07.11.2001р.	Коростенським	МРВ	України	в	Житомирськiй	обл.)	на	
посадi	з	14.09.2016р.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	займає	посаду	го-
ловного	iнженера	ПП	«Геомап».	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	не	має.	Акцiями	товариства	не	володiє.	3.)Члена	На-
глядової	 ради	 -	 представника	 акцiонераТОВ	 «Інтерграніт»	 Аджарсой	
Джихангiр	(GBR	№	516050067,	виданий	15.05.2013	р.	урядом	Сполуче-
ного	 Королiвсьва	 Великобританiї	 та	 Пiвнiчної	 Iрландiї)	 На	 посадi	 з	
14.09.2016р.	 Останнi	 п'ять	 рокiв	 займає	 посаду	 партнера	 ТОВ	 «Гео-
Iнвест».	Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	посадовi	 злочини	не	
має.	Акцiями	товариства	не	володiє.4)	Члена	Наглядової	ради	-	пред-
ставника	 акцiонера	 ТОВ	 «Інтерграніт»	 Киврак	 Сiнан	 (U	№	10432796,	
виданий	 16.02.2015	р.	 Бейкоз)	 На	 посадi	 з	 14.09.2016р.	 Протягом	
останнiх	п'яти	рокiв	займає	посаду	парнера	ТОВ	«AGS»	Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Акцiями	товариства	
не	володiє.	).	5).Члена	Наглядової	ради	-	представника	акцiонера	ТОВ	
«	Інтерграніт»	Шекероглу	Айхан	(паспорт	серiї	U	№	07284001,	виданий	
09.05.2013	р.	Бейкоз)	На	посадi	з	14.09.2016р.	Протягом	останнiх	п'яти	
рокiв	займає	посаду	одного	з	основних	партнерiв	ТОВ	«AGS».	Непога-
шеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Акцiями	то-
вариства	не	володiє.	На	пiдставi	рiшення	Загальних	зборiв	акцiонерiв	
ПАТ	«Капустянський	гранiт»	вiд	30.04.2018р.	обрано:1).	Члена	Нагля-
дової	 ради	 -	 представника	 акцiонера	 ТОВ	 «	 Інтерграніт»	Шекероглу	
Айхан	 (U	 №	07284001,	 виданий	 09.05.2013	р.	 Бейкоз)	 терміном	 на	 
3	роки.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	займає	посаду	одного	з	основних	
партнерiв	ТОВ	«AGS».	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 не	має.	Акцiями	 товариства	 не	 володiє.2.)Члена	Наглядової	
ради	-	акцiонера	Товариства	Кононова	Сергiя	Миколайовича	(ЕВ105936,	
вид.	06.09.2005	р.	Ленiнським	ВМ	Кiровоградського	МВ	УМВС	України	в	
Кiровоградськiй	областi)	терміном	на	3	роки.	Протягом	останнiх	п'яти	
рокiв	 займає	 посади	 комерцiйного	 директора	 ТОВ	 «Гео-Iнвест»	 та	
комерцiйного	 директора	 ПАТ	 «Капустянський	 гранiт».	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Володiє	4652	шту-
ками	 акцiй	 Товариства	 на	 суму	 1163,00	 грн.,	що	 становить	 0,0399	%	
статутного	капiталу.	3.)Члена	Наглядової	ради	-	представника	акцiонера	
ТОВ	 «Інтерграніт»	 Никоненка	 Валентина	 Валентиновича	 (	 ВН	
№	048743,	 вид.	 07.11.2001	р.	 Коростенським	 МРВ	 України	 в	
Житомирськiй	обл.)	терміном	на	3	роки.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	
займає	 посаду	 головного	 iнженера	 ПП	 «Геомап».	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Акцiями	товариства	
не	володiє.4).	Члена	Наглядової	ради	-	представника	акцiонера	ТОВ	«	
Інтерграніт»Шекероглу	 Айхай	 (№07284001,	 вид.09.05.2013р.	 Бейкоз)	
терміном	на	3	роки.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	займає	посаду	одно-
го	 з	 основних	 партнерiв	 ТОВ	 «AGS».	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Акцiями	товариства	не	володiє	.	
5).	Члена	Наглядової	ради	-	представника	акцiонера	ТОВ	«Інтерграніт»	
Киврак	Сiнан	(U	№	10432796,	виданий	16.02.2015	р.	Бейкоз)	терміном	
на	3	роки.	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	займає	посаду	парнера	ТОВ	
«AGS»	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.	Акцiями	товариства	не	володiє.	

ІІІ.Особа,	 зазначена	 нижче,	 підтверджує	 достовірність	 інформації,	
що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	
згідно	із	законодавством.	Генеральний	директор	Кирилюк	Ірина	Григо-
рівна.	

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні	 відомості:1.1.Повне	 найменування	 емітента:	 Публiчне	
акцiонерне	товариство	«Капустянський	гранiт»;1.2.Код	за	ЄДРПОУ:3165
2348;1.3.Місцезнаходження:27124,	 Кiровоградська	обл.,	 Новоукраїн-
ський	 район,	 село	 Кам'яниймiст;1.4.Міжміський	 код,	 телефон	 та	факс:	
(0522)	24-28-62;	1.5.	Електроннапоштова	адреса:	31652348@at24.com.
ua;	1.6.Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	використову-
ється	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 http://granit.at24.com.ua;	
1.7.Вид	особливої	інформації: Відомості	про	прийняття	рішення	про	по-
переднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.ІІ. Загальними	
зборами	акцiонерiв	30.04.2018р.	прийнято	рiшення	пропопереднє	схва-
лення	значних	правочинiв,	якi	можуть	вчинятися	Товариством	у	перiод	з	
30.04.2018р.	до	наступних	загальних	зборiв	акцiонерiв	Товариства,	але	
не	пiзнiше	30.04.2019р.,	якщо	гранична	вартiсть	майна	або	послуг,	що	є	
або	буде	предметом	даних	правочинiв	буде	бiльше	25	%	вартостi	активiв	
Товариства	 за	даними	рiчної	фiнансової	 звiтностi	 за	2017	рiк,	 а	 саме:	
правочинiв,	 направлених	 на	 отримання	 Товариством	 грошових	 коштiв	
(позики,	кредитiв),	договорiв	поставки,	купiвлi-продажу,	надання	послуг,	
договорiв	застави	майна	Товариства,	договорiв	поруки,	договорiв	майно-
вої	поруки	(в	тому	числi	майном	Товариства),	договорiв	гарантiї,	договорiв	
факторингу,	договорiв	iпотеки	(в	тому	числi	стосовно	нерухомого	майна	
Товариства)	та	iнших	договорiв	на	суму	бiльшу	нiж	2	730000,00	гривень	
або	еквiвалент	цiєї	суми	в	євро	чи	доларах	США,	визначений	за	офiцiйним	
курсом	Нацiонального	банку	України	на	день	пiдрахунку	граничної	сукуп-
ної	вартостi.	Пiд	значним	правочином	слiд	також	розумiти	укладання	до-
даткових	угод	(доповнень)	на	зазначену	вище	суму,	до	дiючих	договорiв	
(угод/контрактiв),	що	були	укладенi	Товариством.	Уповноважити	 з	 пра-
вом	передоручення	Генерального	Директора	Товариства	на	укладання	
кожного	 такого	 правочину	 вiд	 iменi	 Товариства	 з	 правом	 пiдпису	
договорiв/додаткових	 угод/контрактiв	 та	 iнших	 документiв,	 необхiдних	
для	укладання	цих	правочинiв.	Кiлькiсть	зазначених	вище	правочинiв,	якi	
будуть	вчинятися	протягом	зазначеного	перiоду,	необмежена.	Правочи-
ни,	 на	 вчинення	 яких	 надане	 попереднє	 схвалення,	 вчиняються	
вiдповiдно	до	норм	чинного	законодавства	та	Статуту	Товариства.	Това-
риство	усвiдомлює,	що	вчинення	значного	правочину	є	чинним	незалеж-
но	вiд	збiльшення	у	майбутньому	ринкової	вартостi	майна	Товариства,	
збiльшення/зменшення	вартостi	активiв	Товариства	за	даними	останньої	
рiчної	фiнансової	звiтностi,	а	також	можливих	коливань	курсу	гривнi	до	
iноземних	 валют	 необмежена.	 Загальна	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 в	
товариствi	-	11457122,	Кiлькiсмть	голосуючих	акцiй,	що	зареєструвались	
для	участi	в	зборах-	11452470,	голосували	«	ЗА»	-11452470,	«	ПРОТИ»	-0. 
ІІІ. Особа,	 зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	 інформації,	що	
міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згід-
но	із	законодавством.	Генеральний	директор	Кирилюк	Ірина	Григорівна.	

Повідомлення
 про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні	 відомості:1.1.Повне	 найменування	 емітента:	 Публiчне	
акцiонерне	 товариство	 «Капустянський	 гранiт»;1.2.Код	 за	 ЄДРПОУ: 
31652348;1.3.Місцезнаходження:27124,	Кiровоградська	обл.,	Новоукраїн-
ський	 район,	 село	 Кам'яниймiст;1.4.Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	
(0522)	24-28-62;	1.5.	Електроннапоштова	адреса:	31652348@at24.com.ua;	
1.6.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 http://granit.at24.com.ua;	 1.7.Вид	
особливої	 інформації:Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	нале-
жить	10	і	більше	відсотків	простих	акцій	акціонерного	товариства	(крім	
публічних	акціонерних	товарств).ІІ.	Емiтентом	отримано	28	квiтня	2018	
року	 Зведений	 облiковий	 реєстр	 власникiв	 ЦП	 ПАТ«Капустянський	
гранiт»	станом	на	24.04.2018	року	вiд	ПАТ	«НДУ»,	в	якому	виявлено	
слідуючі	 зміни:	 Зменшилась	 частка	 у	 акцiонера	ПП»	Агрооптсервiс»:	
було	–	 5616470	 штук	 простих	 iменних	 акцiй	 на	 суму	 за	 номiналом	–	
1404117,50	грн.,	вiдсоток	до	загальної	кiлькостi	акцій-48,119%,вiдсоток	
до	кiлькостi	голосуючих	акцiй	-	49,04%	,	стало	–	0	штук	простих	iменних	
акцiй	на	суму	за	номiналом	–	0,00	грн.,	вiдсоток	до	загальної	кiлькостi	
акцiй	–0%,	 вiдсоток	 до	 кiлькостi	 голосуючих	 акцiй	 -	 0%.	 Збiльшилась	
частка	у	акцiонера	ТОВ	«	Iнтергранiт»:	було	–	5	836	000	штук	простих	
iменних	акцiй	на	суму	за	номiналом	–	1459000,00	грн.,	вiдсоток	до	за-
гальної	кiлькостi	акцiй	–	50%,	вiдсоток	до	кiлькостi	голосуючих	акцiй	-	
50,96%	 ,	 стало	–	 11452470	 штук	 простих	 iменних	 акцiй	 на	 суму	 за	
номiналом	–2863117,50	 грн.,	 вiдсоток	 до	 загальної	 кiлькостi	
акцiй	–98,119%,	вiдсоток	до	кiлькостi	голосуючих	акцiй	-	100%.	ІІІ.	Осо-
ба,	 зазначена	 нижче,	 підтверджує	 достовірність	 інформації,	 що	 міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	Генеральний	директор	Кирилюк	Ірина	Григорівна.	
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

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

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

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

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	38932276
3.	Місцезнаходження:	84313	місто	Краматорськ,	вулиця	Олекси	Ти-

хого,	будинок	10,	офіс	306
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(050)	648-28-41,	-
5.	Електронна	поштова	адреса:	kd@mako-holding.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	38932276.smida.gov.ua
7.	Вид	особливої	інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папе-

ри,	 сертифікати	 фонду	 операцій	 з	 нерухомістю:	 Відомості	 про	 при-
йняття	 рішення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 значних	
правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	

значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	
Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	 -	 за-

гальні	збори	акціонерів	Товариства;	
Характер	 правочинiв	 -	 щодо	 розмiщення	 у	 якостi	 депозитних	

вкладiв	належних	Товариству	грошових	коштiв;	гранична	сукупна	сума	
таких	правочинiв	не	може	бути	бiльше	20	000	000,00	грн.	 (двадцять	
мiльйонiв	гривень	00	копiйок).

Вартість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	фінансової	
звітності	-	242	408,9	тис.грн.

Співвідношення	 граничної	 сукупності	 вартості	 правочинів	до	вар-
тості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	
(у	відсотках)	-	8,25.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	280	000	шт.,	кількість	го-
лосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	
280	000	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
280	000	голосів,	«проти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	
брали	участь	у	 голосуванні»	 -	0	 голосів,	«за	бюлетенями,	визна-
ними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	 -	 за-
гальні	збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	 правочинiв	 -	 щодо	 надання	 Товариством	 поворотної	
фінансової	 допомоги,	 гранична	 сукупна	 сума	 таких	 правочинів	 не	
може	бути	більше	150	000	000,00	грн.	(сто	п'ятдесят	мільйонів	гри-
вень	00	копійок).

Вартість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	фінансової	
звітності	-	242	408,9	тис.грн.

Співвідношення	 граничної	 сукупності	 вартості	 правочинів	до	вар-
тості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	
(у	відсотках)	-	61,88.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	280	000	шт.,	кількість	го-
лосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	
280	000	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
280	000	голосів,	«проти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	
брали	участь	у	 голосуванні»	 -	0	 голосів,	«за	бюлетенями,	визна-
ними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	 -	 за-
гальні	збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	правочинiв	-	щодо	залучення	Товариством	грошових	ко-
штів	(укладання	кредитних	договорів,	договорів	позики	та	інш.)	та	за-
безпечення	виконання	зобов'язань	Товариства	за	такими	договорами	
(договори	застави,	поруки	та	інш.),	гранична	сукупна	сума	таких	пра-
вочинів	не	може	бути	більше	100	000	000,00	грн.	(сто	мільйонів	гри-
вень	00	копійок).

Вартість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	фінансової	
звітності	-	242	408,9	тис.грн.

Співвідношення	 граничної	 сукупності	 вартості	 правочинів	до	вар-
тості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	

(у	відсотках)	-	41,25.
Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	280	000	шт.,	кількість	го-

лосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	
280	000	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
280	000	голосів,	«проти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	
брали	участь	у	 голосуванні»	 -	0	 голосів,	«за	бюлетенями,	визна-
ними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	 -	 за-
гальні	збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	правочинiв	-	щодо	купівлі-продажу	Товариством	нерухо-
мого	 майна,	 при	 цьому	 гранична	 сукупна	 сума	 таких	 правочинів	 не	
може	перевищувати	100	000	000,00	грн.	(сто	мільйонів	гривень	00	ко-
пійок).

Вартість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	фінансової	
звітності	-	242	408,9	тис.грн.

Співвідношення	 граничної	 сукупності	 вартості	 правочинів	до	вар-
тості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	
(у	відсотках)	-	41,25.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	280	000	шт.,	кількість	го-
лосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	
280	000	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
280	000	голосів,	«проти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	
брали	участь	у	 голосуванні»	 -	0	 голосів,	«за	бюлетенями,	визна-
ними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	 -	 за-
гальні	збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	 правочинiв	 -	 щодо	 купівлі-продажу	 Товариством	 тран-
спортних	засобів,	при	цьому	гранична	сукупна	сума	таких	правочинів	
не	може	перевищувати	20	000	000,00	грн.	(двадцять	мільйонів	гривень	
00	копійок).

Вартість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	фінансової	
звітності	-	242	408,9	тис.грн.

Співвідношення	 граничної	 сукупності	 вартості	 правочинів	до	вар-
тості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	
(у	відсотках)	-	8,25.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	280	000	шт.,	кількість	го-
лосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	
280	000	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
280	000	голосів,	«проти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	
брали	участь	у	 голосуванні»	 -	0	 голосів,	«за	бюлетенями,	визна-
ними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	 -	 за-
гальні	збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	правочинiв	-	укладання	будь-яких	правочинів	пов'язаних	
з	купівлею-продажем	Товариством	корпоративних	прав	та	цінних	па-
перів	інших	суб'єктів	господарських	правовідносин	(господарських	то-
вариств,	об'єднань	підприємств,	 інвестиційних	фондів),	 гранична	су-
купна	сума	таких	правочинів	не	може	бути	більше	100	000	000,00	грн.	
(сто	мільйонів	гривень	00	копійок).

Вартість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	фінансової	
звітності	-	242	408,9	тис.грн.

Співвідношення	 граничної	 сукупності	 вартості	 правочинів	до	вар-
тості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	
(у	відсотках)	-	41,25.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	280	000	шт.,	кількість	го-
лосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	
280	000	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	
280	000	голосів,	«проти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	
брали	участь	у	 голосуванні»	 -	0	 голосів,	«за	бюлетенями,	визна-
ними	недійсними»	-	0	голосiв.

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  Кенько Г.О.
02.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПЛЕКС «ДРУЖБА»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента	Публiчне акцiонерне товариство 

«ВIТАМIНИ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ	00480968
3.	 Місцезнаходження	 20300,	 Черкаська	обл.,	 м.	Умань,	

вул.	Ленiнської	Iскри,	31
4.	Міжміський	код,	телефон	та	фак	(04744)	4-67-60	(04744)	3-23-25
5.	Електронна	поштова	адреса	plan@vitaminy.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації	http://www.vitaminy.com.ua/
ua/news/1525268343

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

II. Текст повідомлення
Загальними	зборами	акцiонерiв	(протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.),	

що	 вiдбулися	 27.04.2018р.	 прийнято	 рiшення	 про	 надання	 поперед-
ньої	згоду	на	вчинення	Товариством	протягом	одного	року	з	дати	при-
йняття	 цього	 рiшення	 Загальними	 зборами	 Товариства	 значних	
правочинiв,	 якi	 можуть	 вчинятися	 у	 ходi	 поточної	 господарської	
дiяльностi,	 а	 саме:	 придбання,	 продаж	майна	 (товару,	 обладнання),	
надання	або	придбання	послуг,	виконання	робiт.	Гранична	сукупнiсть	
вартостi	 правочинiв	 становить	 250	 000	 тис.	грн.	 Варiтсть	 активiв	 
ПАТ	 «ВIТАМIНИ»	 за	 даними	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 станом	 на	
31.12.2017	р.	 складає	 261	 538	 тис.	грн.	 Спiввiдношення	 граничної	
сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	активiв	емiтента	за	даними	
останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 становить	 95,59%.	 Загальна	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй	-	219	157	017	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	
що	 зареєстрованi	 для	 участi	 у	 загальних	 зборах	 -	 219	 111	 468	шт.	
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення	
-	219	111	468	шт.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«про-
ти»	прийняття	рiшення	-	0.

Виконавчому	органовi	надається	право	прийняття	рiшення	про	вчи-
нення	 Товариством	 протягом	 одного	 року	 з	 дати	 прийняття	 цього	
рiшення	Загальними	зборами	Товариства	правочинiв,	якi	є	значними	
правочинами	у	розумiннi	ст.	70	Закону	України	«Про	акцiонернi	товари-
ства»,	 за	 умови	 що	 вони	 вiдносяться	 до	 правочинiв,	 визначених	 у	
абзацi	першому.

Встановити,	що	укладання	договорiв	та	iнших	документiв	вiдповiдно	
до	абзацу	першого	здiйснюється	за	рiшенням	виконавчого	органу	на	
наступних	умовах:

1.	Виконавчий	орган	Товариства	без	необхiдностi	отримання	окре-
мого	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Товариства	 та/або	Наглядової	 ради	
Товариства	визначає	та	погоджує	умови	договорiв;

2.	 Укладання	 Товариством	 у	 подальшому	 додаткових	 угод,	 якi	
змiнюють	 основнi	 умови	 договорiв,	 здiйснюється	 за	 рiшенням	Вико-
навчого	органу	без	необхiдностi	отримання	окремого	рiшення	Загаль-
них	Зборiв	Товариства	та/або	Наглядової	ради	Товариства,	якщо	такi	
змiни	основних	умов	не	пов’язанi	 iз	 збiльшенням	граничної	сукупної	
вартостi,	встановленої	для	таких	правочинiв.

3.	У	подальшому	Виконавчий	орган	Товариства,	або	особа,	що	тим-
часово	виконує	його	обов’язки	та	повноваження,	або	особа,	уповно-
важена	Виконавчим	органом	Товариства	на	пiдставi	Довiреностi,	без	
необхiдностi	отримання	окремого	рiшення	Загальних	Зборiв	Товари-
ства	та/або	Наглядової	ради	Товариства,	має	право	вести	переговори,	
визначати	 умови,	 укладати,	 пiдписувати,	 отримувати,	 видавати	 вiд	
iменi	 Товариства	договори,	 iншi	 документи,	 а	 також	додатковi	 угоди	
про	внесення	змiн	до	договорiв	та	будь-яких	iнших	документiв,	з	ура-
хуванням	обмежень,	встановлених	частинами	другою,	третьою	та	чет-
вертою	даного	рiшення	цього	протоколу.

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

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

Генеральний	директор		 Герасимчук	I.П.		 27.04.2018

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВIТАМIНИ»

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Носiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00957838
3.	Місцезнаходження 17100,	м.	Носiвка,	вул.	Київська,	9
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

097	7832448	(04642)	21473

5.	Електронна	поштова	адреса nos_khp@emitent.org.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації

nos_khp.emitent.org.ua

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

II. Текст повідомлення
Припинення	повноважень	Голови	Правлiння	затверджене	Наглядовою	

радою	Товариства	02	травня	2018	року	(Протокол	№02/05	вiд	02.05.2018	
року	 )	 у	 зв’язку	 з	внесенням	змiн	до	Статуту	 та	 затвердження	Статуту	у	
новй	редакцiї,	згiдно	протоколу	загальних	зборiв	акцiонерiв	вiд	26.04.2018	
року	№1,	що	призвело	до	розформування	виконавчого	органу	управлiння	
Товариства	–	 Правлiння.	 На	 посадi	 Голови	 правлiння	 перебував	 з	
21.06.2016	р.	 (протокол	Наглядової	Ради	№21/06	вiд	21.06.2016р.,	Наказ	
по	пiдприємству	№20	вiд	21.06.2016р.).	З	23.03.2004	р.	-	заступник	Голови	
правлiння	по	сiльському	пiдсобному	господарству	АТ	«Носiвське	ХПП»,	за-
ступник	Голови	правлiння	по	маркетингу	АТ	«Носiвське	ХПП».	Акцiями	то-
вариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	 не	 має.	 Фiзична	 особа	 не	 надала	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	
даних.

Припинення	повноважень	Члена	Правлiння	 затверджене	Наглядовою	
радою	Товариства	02	травня	2018	року	(Протокол	№02/05	вiд	02.05.2018	
року	 )	 у	 зв’язку	 з	внесенням	змiн	до	Статуту	 та	 затвердження	Статуту	у	
новй	редакцiї,	згiдно	протоколу	загальних	зборiв	акцiонерiв	вiд	26.04.2018	
року	№1,	що	призвело	до	розформування	виконавчого	органу	управлiння	

Товариства	–	 Правлiння.	 Працювала	 на	 посадi	 Головного	 бухгалтера	 
АТ	«Носiвське	ХПП»	останнi	5	рокiв.	Акцiями	товариства	не	володiє.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Фiзична	особа	
не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.

Припинення	повноважень	Члена	Правлiння	 затверджене	Наглядовою	
радою	Товариства	02	травня	2018	року	(Протокол	№02/05	вiд	02.05.2018	
року	 )	 у	 зв’язку	 з	внесенням	змiн	до	Статуту	 та	 затвердження	Статуту	у	
новй	редакцiї,	згiдно	протоколу	загальних	зборiв	акцiонерiв	вiд	26.04.2018	
року	№1,	що	призвело	до	розформування	виконавчого	органу	управлiння	
Товариства	–	 Правлiння.	 Працював	 на	 посадi	 начальника	 цеху,	 майстра	
змiни	АТ	«Носiвське	ХПП»	останнi	5	рокiв.	Акцiями	товариства	не	володiє.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Фiзична	
особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.

Федорина	 Олександр	 Миколайович	–	 переведення	 з	 посади	 Голови	
Правлiння	та	призначення	Директором	АТ	«Носiвське	ХПП»	затверджене	
Наглядовою	радою	Товариства	02	травня	2018	року	(Протокол	№02/05	вiд	
02.05.2018	року	)	у	зв`язку	iз	затвердженими	Загальними	зборами	акцiонерiв	
АТ	«Носiвське	ХПП»	 (протокол	№1	вiд	26.04.2018р.)	 змiнами	до	Статуту	
Товариства	 та	 затвердження	 Статуту	 у	 новiй	 редакцiї,	 згiдно	 якого	
одноосiбним	 виконавчим	 органом	 Товариства,	 що	 здiйснює	 управлiння	
його	поточною	дiяльнiстю,	є	Директор	Товариства.	Протягом	останнiх	п’яти	
рокiв	обiймав	посади:	Голови	правлiння	АТ	«Носiвське	ХПП»	з	21.06.2016	р.	
по	02.05.2018р.	З	23.03.2004	р.	-	замiсник	Голови	правлiння	по	сiльському	
пiдсобному	господарству	АТ	«Носiвське	ХПП»,	заступник	Голови	правлiння	
по	маркетингу	АТ	«Носiвське	ХПП».	Строк,	на	який	призначено	посадову	
особу-	 1	 рiк.	 Акцiями	 товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Фiзична	особа	не	надала	згоди	на	
розкриття	паспортних	даних.

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 Федорина	Олександр	Миколайович
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОСIВСьКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛьНЕ ПIДПРИЄМСТВО”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	
емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО
"ЮНЕКС БАНК"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 20023569
3.	Місцезнаходження 04070,	мiсто	Київ,	вулиця	Почайнинська,	

38
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

0445851462	0444625062

5.	Електронна	поштова	адреса ial@unexbank.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

II. Текст повідомлення
На	пiдставi	Рiшення	Наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	

ТОВАРИСТВА	 «ЮНЕКС	 БАНК»	 (протокол	 №18	 вiд	 03.05.2018	 о	 12-00	
годинi)	 з	 04	 травня	 2018	 року	 призначено	 директора	 Департаменту	
фiнансового	 монiторингу	 i	 валютного	 контролю	 Попову	 Iрину	 Олегiвну	
(дозвiл	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано)	членом	Правлiння	Бан-
ку	та	покладено	на	неї	виконання	обов'язкiв	вiдповiдального	працiвника	
за	 проведення	 фiнансового	 монiторингу	 до	 погодження	 Нацiональним	
банком	України	її	кандидатури	вiдповiдальним	працiвником	за	проведен-
ня	 фiнансового	 монiторингу.	 Пiдставою	 прийняття	 рiшення	 є	 вимоги	
Нацiонального	 банку	 України	 до	 посади	 вiдповiдального	 працiвника	 за	
проведення	фiнансового	 монiторингу,	 який	 згiдно	 Постанови	 Правлiння	
Нацiонального	 банку	 України	 вiд	 26.06.2015	№	417	 «Про	 затвердження	
Положення	 про	 здiйснення	 банками	фiнансового	 монiторингу»	 повинен	
бути	членом	Правлiння	Банку	за	посадою.	Посадова	особа	призначена	на	
невизначений	 термiн.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 Попова	 I.О.	 протягом	
останнiх	п'яти	рокiв:	з	23.04.2018	по	теперiшнiй	час	-	ПАТ	«ЮНЕКС	БАНК»	
-	Директор	Департаменту	фiнансового	монiторингу	i	валютного	контролю;	
з	12.07.2017	по	13.03.2018	-	ПАТ	«ЄВРОПРОМБАНК»,	Україна	(начальник	
вiддiлу	фiнансового	монiторингу,	головний	економiст	вiддiлу	фiнансового	
монiторингу,);	з	14.02.2011	по	16.03.2016	-	ПАТ	«УПБ»,	Україна	(провiдний	
економiст	 вiддiлу	 фiнансового	 монiторингу	 Фiнансового	 департаменту,	
провiдний	економiст	вiддiлу	фiнансового	монiторингу,	провiдний	економiст	
вiддiлу	активних	операцiй	iндивiдуального	бiзнесу	Управлiння	обслугову-
вання	 клiєнтiв,	 cтарший	 економiст	 вiддiлу	 активних	 операцiй	
iндивiдуального	бiзнесу	Управлiння	обслуговування	клiєнтiв).	Розмiр	паке-
та	акцiй	ПАТ	«ЮНЕКС	БАНК»,	яким	володiє	Попова	I.О.	–	нуль,	що	скла-
дає	 0,00%	 в	 статутному	 капiталi	 ПАТ	 «ЮНЕКС	 БАНК»,	 непогашеної	
судимостi	за	посадовi	та	корисливi	злочини	особа	не	має.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Довгальська	Ганна	Владиславiвна
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.1.Повне	 найменування	 емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СВІТЛОВОДСьКЕ АВТОТРАНСПОРТ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО 13507»	 »;	 1.2.Ідентифікаційний	 код	 за	
ЄДРПОУ	емітента:05465732;	1.3.	Місцезнаходження	емітента:27500,	Кіро-
воградська	обл.,	м.	Світловодськ,	вул.	Героїв	Чорнобиля,38;	1.4.	Міжмісь-
кий	код,	телефон,	факс	емітента:	(05236)	2-53-34	,2-65-59;	1.5.	Електронна	
поштова	адреса	емітента:	05465732@at24.com.ua	;	1.6.	Cторінка	в	мережі	
Інтернет	 для	 розкриття	 інформації:satp13507.at24.com.ua;	 1.7. Вид	 осо-
бливої	 інформації:	Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.ІІ.	Черговi	загальнi	збо-
ри	 акцiонерiв	 27.04.2018р.прийняли	 рiшення	 про	 попереднє	 схвалення	
значних	правочинiв	керуючись	положеннями	ст.33	та	ст.70	Закону	України	
«Про	акцiонернi	товариства»,	якi	будуть	вчинятися	Товариством	протягом	
одного	 року	 з	 дати	 прийняття	 цього	 рiшення	 до	 проведення	 наступних	
рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв,	якщо	гранична	вартiсть	майна	або	по-
слуг,	що	є	або	буде	предметом	данних	правочинiв	буде	становити	вiд	25%	
вартостi	активiв	Товариства	за	даними	рiчної	фiнансової	звiтностi	за	2017	
рiк,	 а	 саме:	 угоди	 (договори),	 що	 є	 значними	 правочинами,	 наступного	
характеру:кредитнi	 та	депозитнi	правочини,	або	змiни	до	них;правочини	
(змiни	до	них),	пов’язанi	з	забезпеченням	виконання	зобов’язань	по	кре-
дитним	правочинам,	укладених	Товариством	або	iншими	суб’єктами	гос-
подарювання	(договори	застави	майна,	iпотеки,	поруки);правочини	щодо	
розпорядження	нерухомiстю	(придбання,	продажу,	мiни,	оренди	(суборен-
ди),	надання	або	отримання	в	оперативне	управлiння,	застави,	безоплат-
ної	 передачi,	 дарування,	 страхування);правочини	 щодо	 розпорядження	
рухомим	майном	–	як	основними,	так	оборотними	засобами,	а	також	гро-
шовими	коштами	(придбання,	продажу,	мiни,	оренди	(суборенди),	позики,	
надання	 або	 отримання	 в	 оперативне	 управлiння,	 застави,	 безоплатної	
передачi,	 дарування,	 страхування);	 правочини	 щодо	 розпорядження	
продукцiєю	 власного	 виробництва	 (придбання,	 продажу,	 мiни,	 застави,	
безоплатної	 передачi,	дарування,	 тощо);правочини	щодо	 здiйснення	по-
середницьких	 послуг	 по	 розпорядженню	 рухомим	 та	 нерухомим	
майном;цивiльно-правовi	 угоди	щодо	 придбання	 або	 вiдчуження	 цiнних	
паперiв	 та	прав	на	 участь	в	 iнших	суб’єктах	 господарювання;правочини	
будiвельного	 пiдряду;лiзингу;	 правочини	 щодо	 послуг	 рекламного,	
iнформацiйного,	 консультативного	 характеру;правочини	щодо	 послуг	 по	
перевезенню,	 зберiганню,	 ремонту;правочини	 на	 проведення	 ремонтно-
будiвельнихм	робiт.Пiд	значним	правочином	слiд	також	розумiти	вчинення	
(укладання),	 пов’язаних	 з	 значними	 правочинами,	 будь-яких	 iнших	
правочинiв,	договорiв	i	документiв,	додаткових	угод	(доповнень)	до	дiючих	
договорiв	(угод/контрактiв),	що	були	укладенi	Товариством	або	будуть	вчи-
нятися	Товариством	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	цього	рiшення	
i	не	пiзнiше	наступних	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв.	Гранична	сукуп-
на	вартiсть	таких	правочинiв	визначається	у	розмiрi	вiд	1167500	гривень.	
або	 Уповноважити	 Директора	 Товариства	 (уповноваженiй	 особi	 за	
довiренiстю	Товариства)	на	укладання	кожного	такого	правочину	вiд	iменi	
Товариства	з	правом	пiдписудоговорiв/додаткових	угод/контрактiв	та	будь-
яких	iнших	документiв,	необхiдних	для	укладання	цих	правочинiв.	Всi	умо-
ви	 цих	 договорiв/додаткових	 угод/контрактiв	 та	 iнших	 документiв,	
необхiдних	для	укладання	цих	правочинiв	Директор	узгоджує	самостiйно	
на	власний	розсуд.	Кiлькiсть	зазначених	вище	правочинiв,	якi	будуть	вчи-
нятися	протягом	зазначеного	перiоду,	необмежена.	Загальна	кiлькiсть	го-
лосуючих	акцiй	 -	 1615164	 ,	Кiлькiсть	 голосуючих	акцiй,	що	 зареєструва-
лись	для	участi	в	зборах	-	1615164,	голосували	«	ЗА»	-	1615164,	«	ПРОТИ»	
-0.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	з	
законодавством	України.	Директор	Богдан	Юрій	Іванович.

Відомості	про	зміну	типу	акціонерного	товариства	
Повне	 найменування	 емітента:	 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВИГОДСьКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»	Іденти-
фікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента:	00274232	

Місцезнаходження	емітента:	77552,Івано-Франківська	обл.,	Долинський	
р-н,	смт.Вигода,	Д.Галицького,63.	Телефон	0347761035	Електронна	пошто-
ва	адреса	Liliana_uniplyt@ukr.net 

Адреса	сторінкив	мережі	інтернет	www.uniplyt.com.ua 
Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчи-

нення	значних	правочинів
Зборами	акцiонерiв	протокол	№	1/2018	вiд	27.04.2018р.	було	прийнято	

рiшення	про	надання	попередньої	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв	
Товариством	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	даного	рiшення,характер	
яких	пов’язаний	з	фiнансово-господарською	дiяльнiстю	Товариства,	якщо	
ринкова	вартiсть	майна	або	послуг,	що	є	предметом	значного	правочину	
перевищуватиме	 25%	 вартостi	 активiв	 за	 даними	 останньої	 рiчної	
фiнансової	 звiтностi,	 а	 також	 правочинiв,	 якi	 вчинятимуться	 за	 окремим	
рiшенням	 Наглядової	 ради	 зокрема,	 однак	 не	 виключено	 кредитних	

договорiв,	 генеральних	 кредитних	 угод,	 договорiв	 застави,	 iпотечних	
договорiв,	договорiв	та	генеральних	угод	про	проведення	операцiй	з	враху-
вання,	 авалювання,	 iнкасування,	 домiциляцiї	 векселiв,	 договорiв	 порук,	
договорiв	 про	 надання	 гарантiй,	 договорiв	 факторингу	 (у	 тому	 числi	
договорiв	про	внесення	змiн	та	доповнень	до	договорiв,	угод,	контрактiв,	
договорiв	про	внесення	змiн	до	дiючих	Договорiв	iпотеки/застави,	договорiв	
поруки	 укладених	 з	 АТ	 «Укрексiмбанк»,	 сукупною	 граничною	 вартiстю	 
100	000	000,00	(сто	мiльйонiв)	гривень	та	з	граничною	вартiстю	кожного	пра-
вочину	не	вище	100	000	000,00	(сто	мiльйонiв)	гривень.	Вартість	активів	То-
вариства	 за	 даними	 річної	 фінансової	 звітності	 за	 2017	рік	 становить	 
51632	тис.	грн.	Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	
вартості	активів	за	даними	річної	фінансової	звітності	за	2017	рік	–	193.68%. 

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	-	111577599	шт.,	кiлькiсть	голосую-
чих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах	-	110523023	шт.	
кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	-110523023,	«проти»	-	0,	
«не	 голосували»-0.Особа,	 вказана	 нижче,	 підтверджує	 достовірність	 ін-
формації,	що	вказана	в	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідаль-
ність	згідно	законодавства:

Генеральний директор  Пенгрин Лiлiана Йосипiвна
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ» УНIВЕРСАЛьНИЙ ПОЛIС»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую	 ідентичність	 та	 достовірність	 Інформації,	 що	 розкрита	
відповідно	до	вимог	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цін-
них	паперів.	
Голова	Правлiння Черниш	Владислав	Сергiйович

(посада) (підпис) (прізвище	та	ініціали	керівника)
М.П. 30.04.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ» 

УНIВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛIС»
2.	Організаційно-правова	форма
Акціонерне	товариство	
3.	Місцезнаходження
01135,	м.	Київ	,	вул.	В.	Чорновола,	20.
4.	Код	за	ЄДРПОУ
31282197
5.	Міжміський	код	та	телефон,	факс
044	482	33	33	044	482	33	33
6.	Електронна	поштова	адреса
office@unipolis.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідо-

млення про інформацію)
1.	Повідомлення	розміщено	у	загальнодоступній	інформа-
ційній	базі	даних	Комісії 03.05.2018

(дата)
2.	Повідомлення	
опубліковано	у*

(номер	та	найменування	офіційно-
го	друкованого	видання)

(дата)

3.	Повідомлення	
розміщено	на	сторінці

http://unipolis.com.ua в	мережі	
Інтернет 03.05.2018

(адреса	сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукуп-
ність 

вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

Вартість 
активів емітента 

за даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 30.04.2018 55000 45635 110
Зміст інформації:
30.04.2018	року	на	рiчних	Загальних	зборах	акцiонерiв	емiтента	
(Протокол	№	20	вiд	30.04.2018	р.)	було	прийнято	рiшення	про	надання	
попередньої	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв,	якi	можуть	
вчинятися	Товариством	в	особi	Голови	Правлiння	та	надання	згоди	на	їх	
укладення	протягом	одного	року	з	дати	цих	Зборiв.	Характер	значних	
правочинiв,	якi	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	року:	
господарськi	договори;	договори	страхування	та	перестрахування;	
договори	купiвлi-продажу	цiнних	паперiв;	фiнансовi	договори	(а	саме:	
договори	застави;	поруки,	гарантiї;	вiдступлення	права	вимоги,	
переведення	боргу,	позики,	договори	кредиту	тощо).	Гранична	сукупна	
вартiсть	значних	правочинiв,	якi	можуть	вчинятися	Товариством	
протягом	року	не	повинна	перевищити	50	000	000	(	п'ятдесят	мiльйонiв)	
грн.	При	розрахунку	сукупної	граничної	вартостi	правочинiв:	для	
договорiв	страхування	та	перестрахування	сумою	правочину	вважаєть-
ся	вартiсть	страхових	та	перестрахових	послуг	(страховий	платiж	та	
перестрахувальна	премiя),	для	господарських	договорiв	та	договорiв	
купiвлi-продажу	цiнних	паперiв	-	цiна	договору,	для	фiнансових	
договорiв	-	сума	зобов'язань	за	цими	договорами.	Вартiсть	активiв	
емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	складає	45	635	
тис.	грн.	Спiввiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	
вартостi	активiв	емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	складає	110	%.	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	-	21	700	
штук,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	в	
загальних	зборах	емiтента	–	13	020	штук,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	,що	
проголосували	«за»	прийняття	рiшення	–	13	020	шт.,	кiлькiсть	голосую-
чих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	прийняття	рiшення	–	0	шт.

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

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"НОСIВСьКЕ 
ХЛIБОПРИЙМАЛьНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00957838
3.	Місцезнаходження 17100,	м.	Носiвка,	вул.	Київська,	9
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 097	7832448	(04642)	21473
5.	Електронна	поштова	адреса nos_khp@emitent.org.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

nos_khp.emitent.org.ua

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

II. Текст повідомлення
Веремеєнко	Андрiй	Валерiйович	-	припинення	повноважень	посадової	

особи	затверджене	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	26	квiтня	
2018	 року	 (Протокол	№1	 вiд	 26.04.2018	 року)	 у	 зв’язку	 iз	 закiнченням	
термiну	дiї	повноважень	згiдно	ст.	32	ЗУ	«Про	Акцiонернi	Товариства».	На	
посадi	перебував	3	роки	(з	27.04.2015	року	(протокол	ЗЗА	№	1-2015	вiд	
27.04.2015	року)).	Акцiями	товариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Фiзична	особа	не	надала	згоди	
на	розкриття	паспортних	даних.	

Шаргало	Роман	Вiкторович	-	припинення	повноважень	посадової	особи	за-
тверджене	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 Товариства	 26	 квiтня	 2018	 року	
(Протокол	№1	вiд	26.04.2018	року	)	у	зв’язку	iз	закiнченням	термiну	дiї	повно-
важень	згiдно	ст.	32	ЗУ	«Про	Акцiонернi	Товариства».	На	посадi	перебував	3	
роки	(з	27.04.2015	року	(протокол	ЗЗА	№	1-2015	вiд	27.04.2015	року)).	Акцiями	
товариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	Фiзична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	

Гуць	Юрiй	Петрович	-	припинення	повноважень	посадової	особи	затвер-
джене	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товариства	26	квiтня	2018	року	(Про-
токол	№1	вiд	26.04.2018	року	)	у	зв’язку	iз	закiнченням	термiну	дiї	повнова-
жень	 згiдно	 ст.	 32	 ЗУ	 «Про	 Акцiонернi	 Товариства.	 На	 посадi	 перебував	 
3	роки	(з	27.04.2015	року	(протокол	ЗЗА	№	1-2015	вiд	27.04.2015	року)).	Акцiями	
товариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	Фiзична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	

Веремеєнко	Андрiй	Валерiйович	-	обрання	Головою	Наглядової	ради	
затверджене	на	рiчних	Загальних	зборах	26.04.2018	року	(Протокол	№1	
вiд	 26.04.2018	 року).	 Набув	 повноважень	 Голови	 Наглядової	 ради	 на	
трирiчний	термiн.	Акцiями	товариства	не	володiє.	Протягом	останнiх	п’яти	
рокiв	обiймав	посаду	Голови	Наглядової	ради	АТ	«Носiвське	ХПП.	Непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Представляє	
iнтереси	 акцiонера	 ТОВ	 «КУА	 «Палладiум	 Капiтал»	 (ЗНВПIФ	 «АПТ	
IНВЕСТ»)	(КОД	ЄДРПОУ-ЄДРIСI:	39134704-23300490).	Фiзична	особа	не	
надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	

Гуць	Юрiй	Петрович	-	обрання	членом	Наглядової	ради	затверджене	на	
рiчних	Загальних	зборах	26.04.2018	року	(Протокол	№1	вiд	26.04.2018	року).	
Набув	повноважень	члена	Наглядової	ради	на	трирiчний	термiн.	Акцiями	това-
риства	не	володiє.	Протягом	останнiх	п’яти	рокiв	обiймав	посаду	члена	Нагля-
дової	ради	АТ	«Носiвське	ХПП.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 не	 має.	 Представляє	 iнтереси	 акцiонера	 ТОВ	 «КУА	 «Палладiум	
Капiтал»	(ЗНВПIФ	«АПТ	IНВЕСТ»)	(КОД	ЄДРПОУ-ЄДРIСI:	39134704-23300490).	
Фiзична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	

Захаренко	Євгенiй	Васильович	-	обрання	членом	Наглядової	ради	затвер-
джене	на	рiчних	Загальних	зборах	26.04.2018	року	(Протокол	№1	вiд	26.04.2018	
року).	Набув	повноважень	члена	Наглядової	ради	на	трирiчний	термiн.	Акцiями	
товариства	не	володiє.	Протягом	останнiх	п’яти	рокiв	обiймав	посади:

19.01.2011	р.	 -	 24.02.2012	р.	–	 ДIМ	 вiддiлу	 ДIМ	 Оболонського	 РУ	 ГУ	
МВС	 України	 в	 м.	Києвi;	 04.2012	р.	–	 11.2013	р.	 -	 юрисконсульт	 ТОВ	
«Лотуре-Агро»;	 16.12.2014	р.	–	 07.2017	р.	 -	 юрисконсульт	 ТОВ	
«Тростянець-Агро»;	 07.2017	р.	 -	 по	 теперiшнiй	 час	 -	 юрисконсульт	 ТОВ	
«Український	 аграрний	 холдинг».	 Крiм	 того,	 в	 перiод	 з	 24.07.2015	р.	 по	
31.03.2017	р.	-	по	сумiсництву	Директор	ТОВ	«Наташа-Агро-Пирятин».

Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Пред-
ставляє	 iнтереси	 акцiонера	 ТОВ	 «КУА	 «Палладiум	 Капiтал»	 (ЗНВПIФ	
«АПТ	IНВЕСТ»)	(КОД	ЄДРПОУ-ЄДРIСI:	39134704-23300490).	Фiзична	осо-
ба	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.	

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 Федорина	Олександр	Миколайович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента	Публiчне акцiонерне товариство 

«ВIТАМIНИ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ	00480968
3.	 Місцезнаходження	 20300,	 Черкаська	обл.,	 м.	Умань,	

вул.	Ленiнської	Iскри,	31
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(04744)	4-67-60	(04744)	3-23-25
5.	Електронна	поштова	адреса	plan@vitaminy.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації	http://www.vitaminy.com.ua/
ua/news/1525268333

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

II. Текст повідомлення
З	 27.04.2018	р.	 припинено	 повноваження	 члена	Наглядової	 ради	

Райчева	 Алєксандра	 Калоферова	 представника	 АТ	 «Софарма»,	 на	
данiй	посадi	перебував	з	2017	року.	Пiдстава	припинення	повноважен-
ня	-	рiшення	чергових	Загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«ВIТАМIНИ»	
(протокол	№	01/18	вiд	27.04.2018	р.).	Розмiр	пакета	акцiй,	яким	володiє	
особа	в	 статутному	 капiталi	 емiтента	 -	 0,05	 грн.	Згоди	на	розкриття	
паспортних	 даних	 не	 надано.	 Особа	 судимостей	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має.

З	 27.04.2018	р.	 припинено	 повноваження	 члена	Наглядової	 ради	
Донева	 Сiмеона	 Огнянова	 представника	 АТ	 «Софарма»,	 на	 данiй	
посадi	перебував	з	2017	року.	Пiдстава	припинення	повноваження	 -	
рiшення	чергових	Загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«ВIТАМIНИ»	(про-
токол	№	01/18	 вiд	 27.04.2018	 року).	Акцiями	 товариства	 не	 володiє.	
Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.	Особа	судимостей	за	
корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Черговими	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	 «ВIТАМIНИ»	 з	
27.04.2018	р.	 (протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.)	обрано	до	складу	

Наглядової	 ради	 Тодорова	 Iво	Нiколаєва	 представника	АТ	 «Софар-
ма».	Обрано	головою	Наглядової	ради	рiшенням	Наглядової	ради	вiд	
27.04.2018	р.	протокол	№4/18.	Обрано	строком	на	три	роки.	Представ-
ник	акцiонера	протягом	останнiх	5	рокiв	обiймав	посади:	АТ	«Софар-
ма»,	 комерцiйний	 менеджер,	 перед	 цим	 АТ	 «Прiста	 Ойл	 холдинг»,	
директор	з	розвитку	бiзнесу,	до	цього	АТ	«Софарма»,	комерцiйний	ме-
неджер,	 до	 цього	 АТ	 «Прiста	 Ойл	 холдинг»,	 виконавчий	 директор.	
Акцiями	товариства	не	володiє.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	
не	 надано.	 Особа	 судимостей	 за	 посадовi	 та	 корисливi	 злочини	 не	
має.

Черговими	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	 «ВIТАМIНИ»	 з	
27.04.2018	р.	(протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.)	обрано	до	складу	
Наглядової	ради	Райчева	Алєксандра	Калоферова,	що	є	акцiонером	
Товариства.	 Обраний	 строком	 на	 три	 роки.	 Протягом	 останнiх	 
5	рокiв	обiймав	посади:	радник	виконавчого	директора	з	економiчних	
питань	 АТ	 «Софарма»,	 перед	 цим	 продаж	 та	 маркетинг	 в	 ОТОВ	
«Iста	Болгарiя».	Розмiр	пакета	акцiй,	яким	володiє	особа	в	статут-
ному	 капiталi	 емiтента	 -	 0,05	 грн.	 Згоди	 на	 розкриття	 паспортних	
даних	не	надано.	Особа	судимостей	за	посадовi	та	корисливi	зло-
чини	не	має.

Черговими	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	 «ВIТАМIНИ»	 з	
27.04.2018	р.	 (протокол	№01/18	вiд	27.04.2018	р.)	обрано	до	складу	
Наглядової	ради	Донева	Сiмеона	Огнянова	представника	АТ	«Софар-
ма».	Обраний	строком	на	три	роки.	Представник	акцiонера	протягом	
останнiх	 5	 рокiв	 обiймав	 посади:	 АТ	 «Софарма,	 комерцiйний	 мене-
джер,	АТ	«Прiста	Ойл	холдинг»	менеджер	-	ключовi	клiєнти.	Акцiями	
товариства	не	володiє.	Згоди	на	розкриття	поспортних	даних	не	нада-
но.	Особа	судимостей	за	посадовi	та	корисливi	злочини	не	має.

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

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

Генеральний	директор		 Герасимчук	I.П.		 27.04.2018

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВIТАМIНИ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

про емітента
I.	Загальні	відомості	1.Повне	найменування	емітента	:	ПрАТ «Хмель-

ницький механiчний завод» 2.Код	за	ЄДРПОУ	:	01350239
3.Місцезнаходження	:	29025,	м.	Хмельницький,	Пiвнiчна,	2
4.Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0382)	70-27-52,	(0382)	70-27-52
5.Електронна	поштова	адреса:	office@khmz.com
6.Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	khmz.pat.ua
7.Вид	особливої	 інформації	–	Відомості про зміну складу поса-

дових осіб емітента
ІІ.Текст	 повідомлення:	Припинено повноваження	 -	 Керуючий	

санацією	-	Ярош	Василь	Юрійович	(ММ,	448159,	30.03.2000,	МВМ	
Дзержинського	РВ	ХМУ	УМВС	України	в	Харківській	області).	Акція-
ми	товариства	не	володіє.	Припинено	повноваження	зг.п	6.6.	Ухва-

ли	 Господарського	 суду	 Хмельницької	 області	 від	 26.04.2018	 по	
справі	 №	924/1282/16	 з	 дня	 призначення	 нового	 керівника	 -	
02.05.2018р.	Обіймав	 посаду	 протягом	 1	 року.	 Непогашеної	 суди-
мості	не	має.

Призначено	 -	 Голова	 правління	 -	 Бачок	 Віталій	 Іванович	 (НА,	
748368,	28.04.1999,	Хмельницьким	МУ	УМВС	України	в	Хмельницькій	
області)	Акціями	товариства	не	володіє.	Призначено	на	підставі	нака-
зу	№1-к	від	02.05.2018р.	відповідно	до	зг.п	6.6.	Ухвали	Господарського	
суду	 Хмельницької	 області	 від	 26.04.2018	 по	 справі	№	924/1282/16.	
Акціями	Товариства	не	володіє.	Попередня	посада	 -	виконавчий	ди-
ректор	 ПрАТ	«Хмельницький	 механiчний	 завод».	 Непогашеної	 суди-
мості	не	має.

III.	 Підпис	 1.	 Особа,	 зазначена	 нижче,	 підтверджує	 достовірність	
інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	від-
повідальність	згідно	з	законодавством

2.	Голова	правління	Бачок	Віталій	Іванович	02.05.2018

ПРАТ «ХМЕЛьНИЦьКИЙ МЕХАНIчНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для	опублікування)

І.	Загальні	відомості	Публiчне акцiонерне товариство «ГОТЕЛЬ «ГРА
ДЕЦЬКИЙ»	Код	за	ЄДРПОУ	14231468	Місцезнаходження	14005,	м.Чернiгiв,	
пр-т	 Миру,	 68	 ,код	 тел/факс	 (04622)	 44526	 Електронна	 адреса	 hotel.
gradetskiy@ukr.net.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтернет	 для	 розкриття	
http://14231468.at.ua	 Вид	 особливої	 інформації	 Відомості	 про	 прийняття	
рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів

ІІ.	Текст	повідомлення	Річні	загальні	збори	акціонерів	27.04.2018	прийняли	
рiшення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 значних	 правочинiв,	
вартiсть	яких	складає	бiльше	25%	та/або	бiльше	50	%	вартостi	активiв	за	да-
ними	останньої	 рiчної	фiнансової	 звiтностi,	 якi	можуть	бути	 укладенi	 у	 ходi	
поточної	господарської	дiяльностi	Товариства	протягом	1	року	з	дати	прийнят-
тя	рiшення	до	наступних	рiчних	загальних	зборiв	граничною	сукупною	вартiстю	
20	млн.	гривень,	а	саме:	•	Отримання	кредиту:	укладення	кредитних	угод	(кре-
дитних	 договорiв)	 з	 банками	 та	 фiнансовими	 установами,	 •	 Укладення	
договорiв	комiсiї,	доручення,	фiнансової	допомоги,	позики;	•	надання	Товари-

ством	в	заставу	та/або	iпотеку	власного	майна	для	забезпечення	кредитних	
та/або	позикових	операцiй;	•	надання	Товариством	порук,	страхування	майна	
Товариства,	вiдчуження,	в	тому	числi	продажу	майна	Товариства.	Залучення	
коштiв	 вчиняти	 шляхом	 укладення	 Товариством	 з	 установами	 банкiв	 гене-
ральних	кредитних	угод,	кредитних	договорiв,	договорiв	овердрафту,	договорiв	
гарантiй,	iнших	договорiв,	а	також	договорiв	застав,	iпотек,	в	тому	числi	в	за-
безпечення	зобов’язань	третiх	осiб.	Вартiсть	активiв	емiтента	на	31.12.2017	-	
2882	 тис.	грн.,	 спiввiдношення	 граничної	 сукупностi	 вартостi	 правочинiв	 до	
вартостi	 активiв	 емiтента	 -	 693,96	%.	 Загальна	 кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй	 -	
9434940	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	зборах	
-	4734665	шт.,	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«ЗА»	прийняття	
рiшення	-	4734665	шт.	(100%	вiд	кiлькостi	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	
для	участi	 у	 зборах,	що	складає	50,18%	вiд	 загальної	 кiлькостi	 голосуючих	
акцiй),	«проти»	-	0	акцiй	(0%)

ІІІ.	Підпис	Підтверджую	достовірність	цієї	інформації,	визнаю,	що	несу	
відповідальність	згідно	із	законодавством.	Голова	правлiння	В.М.	Полосьмак	
02.05.2018

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛь «ГРАДЕЦьКИЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції 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 

"Новоселiвський гiрничо
збагачувальний комбiнат"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 30773938
3.	Місцезнаходження 63209	Харкiвська	область,	Нововодо-

лазький	район,	село	Новоселiвка	
вулиця	Пiщана,	будинок	№	2

4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

05740-42502	05740-42502

5.	Електронна	поштова	
адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

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

http://www.ngok.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Загальними	зборами	акцiонерiв	емiтента	вiд	27.04.2018	року	при-

йнято	наступне	рiшення:	попередньо	надати	згоду	на	вчинення	при-
ватним	 акцiонерним	 товариством	 «Новоселiвський	 гiрничо-
збагачувальний	комбiнат»	(далi	-	Товариство)	в	перiод	з	27	квiтня	2018	
року	до	28	 квiтня	2019	року	наступних	правочинiв	 (суми	вказанi	 без	
врахування	податку	на	додану	вартiсть):	правочини	з	продажу	Товари-
ством	продукцiї	-	пiску	кварцового	та	пiску	кварцового	меленого	-	су-
купною	вартiстю	до	200,0	млн.	грн.	(без	врахування	вартостi	переве-
зення	продукцiї).

З	 врахування	 податку	 на	 додану	 вартiсть	 сума	 вищевказаних	
правочинiв	може	становити	до	240,0	млн.	грн.

Гранична	сукупнiсть	вартостi	правочинiв	(тис.	грн.)	-	240000.
Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	

звiтностi	(тис.	грн.)	-	78768.
Спiвiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	

активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	
вiдсотках)	-	304.69

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	40298734	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	

зборах:	40298733	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення:	

40298733	штук.
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	

рiшення:немає.
Загальними	зборами	акцiонерiв	емiтента	вiд	27.04.2018	року	прийня-

то	наступне	рiшення:	попередньо	надати	згоду	на	вчинення	приватним	
акцiонерним	 товариством	 «Новоселiвський	 гiрничо-збагачувальний	
комбiнат»	(далi	-	Товариство)	в	перiод	з	27	квiтня	2018	року	до	28	квiтня	
2019	року	наступних	правочинiв	(суми	вказанi	без	врахування	податку	на	
додану	вартiсть):	правочини	щодо	отримання	Товариством	транспортно-
експедицiйних	послуг	(в	тому	числi	з	перевезення	продукцiї	Товариства)	
сукупною	вартiстю	до	50,0	млн.	грн.

З	 врахування	 податку	 на	 додану	 вартiсть	 сума	 вищевказаних	
правочинiв	може	становити	до	60,0	млн.	грн.

Гранична	сукупнiсть	вартостi	правочинiв	(тис.	грн.)	-	60000.
Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	

звiтностi	(тис.	грн.)	-	78768.
Спiвiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	

активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	
вiдсотках)	-	76.17

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	40298734	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	

зборах:	40298733	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення:	

40298733	штук.
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	

рiшення:немає.
Загальними	зборами	акцiонерiв	емiтента	вiд	27.04.2018	року	при-

йнято	наступне	рiшення:	попередньо	надати	згоду	на	вчинення	при-
ватним	 акцiонерним	 товариством	 «Новоселiвський	 гiрничо-

збагачувальний	 комбiнат»	 (далi	 -	 Товариство)	 в	 перiод	 з	 27	 квiтня	
2018	року	до	28	квiтня	2019	року	наступних	правочинiв	(суми	вказанi	
без	врахування	податку	на	додану	вартiсть):	правочини	щодо	вико-
нання	для	Товариства	пiдрядниками	розкривних	робiт,	формування	
вiдвалiв,	рекультивацiї	та	iнших	робiт	в	кар’єрi	сукупною	вартiстю	до	
35,0	млн.	грн.

З	 врахування	 податку	 на	 додану	 вартiсть	 сума	 вищевказаних	
правочинiв	може	становити	до	42,0	млн.	грн.

Гранична	сукупнiсть	вартостi	правочинiв	(тис.	грн.)	-	42000.
Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	

звiтностi	(тис.	грн.)	-	78768.
Спiвiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	

активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	
вiдсотках)	-	53.32

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	40298734	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	

зборах:	40298733	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення:	

40298733	штук.
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	

рiшення:немає.
Загальними	зборами	акцiонерiв	емiтента	вiд	27.04.2018	року	прийня-

то	наступне	рiшення:	попередньо	надати	згоду	на	вчинення	приватним	
акцiонерним	 товариством	 «Новоселiвський	 гiрничо-збагачувальний	
комбiнат»	(далi	-	Товариство)	в	перiод	з	27	квiтня	2018	року	до	28	квiтня	
2019	року	наступних	правочинiв	(суми	вказанi	без	врахування	податку	на	
додану	вартiсть):	правочини	щодо	купiвлi	Товариством	природного	газу	
сукупною	вартiстю	до	25,0	млн.	грн.

З	 врахування	 податку	 на	 додану	 вартiсть	 сума	 вищевказаних	
правочинiв	може	становити	до	30,0	млн.	грн.

Гранична	сукупнiсть	вартостi	правочинiв	(тис.	грн.)	-	30000.
Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	

звiтностi	(тис.	грн.)	-	78768.
Спiвiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	

активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	
вiдсотках)	-	38.09

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	40298734	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	

зборах:	40298733	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення:	

40298733	штук.
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	

рiшення:немає.
Загальними	зборами	акцiонерiв	емiтента	вiд	27.04.2018	року	прийня-

то	наступне	рiшення:	попередньо	надати	згоду	на	вчинення	приватним	
акцiонерним	 товариством	 «Новоселiвський	 гiрничо-збагачувальний	
комбiнат»	(далi	-	Товариство)	в	перiод	з	27	квiтня	2018	року	до	28	квiтня	
2019	року	наступних	правочинiв	(суми	вказанi	без	врахування	податку	на	
додану	 вартiсть):	 правочини	 щодо	 купiвлi	 Товариством	 електричної	
енергiї	сукупною	вартiстю	до	12,0	млн.	грн.

З	 врахування	 податку	 на	 додану	 вартiсть	 сума	 вищевказаних	
правочинiв	може	становити	до	14,4	млн.	грн.

Гранична	сукупнiсть	вартостi	правочинiв	(тис.	грн.)	-	14400.
Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	

звiтностi	(тис.	грн.)	-	78768.
Спiвiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	

активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 (у	
вiдсотках)	-	18.28

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй:	40298734	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	

зборах:	40298733	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	прийняття	рiшення:	

40298733	штук.
Кiлькiсть	 голосуючих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «проти»	 прийняття	

рiшення:немає.
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 Оседця	Микола	Володимирович
голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 2018.05.04

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НОВОСЕЛIВСьКИЙ ГIРНИчО-ЗБАГАчУВАЛьНИЙ КОМБIНАТ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	
емітента

приватне	акцiонерне	товариство	
"Новоселiвський	гiрничо-
збагачувальний	комбiнат"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 30773938
3.	Місцезнаходження 63209	Харкiвська	область,	Нововодо-

лазький	район,	село	Новоселiвка	
вулиця	Пiщана,	будинок	№	2

4.	Міжміський	код,	телефон	
та	факс

05740-42502	05740-42502

5.	Електронна	поштова	
адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітен-
том	для	розкриття	інформа-
ції

l

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

II. Текст повідомлення
27.04.2018	 року	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 приватного	

акцiонерного	 товариства	 «Новоселiвський	 гiрничо-збагачувальний	
комбiнат»	 прийнято	 наступне	 рiшення:	 «Вважати	 припиненими	 з	 
24	години	00	хвилин	27.04.2018	року	повноваження	ревiзора	приват-
ного	акцiонерного	товариства	«Новоселiвський	гiрничо-збагачувальний	
комбiнат»	Вудхауза	Тiмотi	Джона	 у	 зв’язку	 iз	 закiнченням	строку,	 на	
який	його	обрано	на	цю	посаду.»

Особа	не	володiє	акцiями	емiтента.
Особа	перебувала	на	посадi	ревiзора	емiтента	з	21.04.2017	року	по	

27.04.2018	року.
Особа	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-

чини.
Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних.
27.04.2018	 року	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 приватного	

акцiонерного	 товариства	 «Новоселiвський	 гiрничо-збагачувальний	
комбiнат»	прийнято	наступне	рiшення:	«Обрати	Вудхауза	Тiмотi	Джо-
на	 ревiзором	 приватного	 акцiонерного	 товариства	 «Новоселiвський	
гiрничо-збагачувальний	комбiнат»	на	строк	з	28.04.2018	року	i	до	дня	
(включно)	проведення	наступних	рiчних	загальних	зборiв	приватного	
акцiонерного	 товариства	 «Новоселiвський	 гiрничо-збагачувальний	
комбiнат».

Особа	не	володiє	акцiями	емiтента.
Посади,	якi	обiймала	особа	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:
-	 бухгалтер	 представництва	 «Сiбелко	Юкрейнiан	 Трейдiнг	 СА»	 з	

сiчня	2012	року	по	липень	2013	року,
-	 фiнансовий	 директор	 представництва	 «Сiбелко	 Юкрейнiан	

Трейдiнг	СА»	з	серпня	2013	року	по	квiтень	2018	року,
-	 ревiзор	 приватного	 акцiонерного	 товариства	 «Новоселiвський	

гiрничо-збагачувальний	 комбiнат»	 з	 01.05.2012	 року	 по	 27.04.2018	
року.

Особа	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини.

Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних.
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 Оседця	Микола	Володимирович
голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 2018.05.04

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НОВОСЕЛIВСьКИЙ ГIРНИчО-ЗБАГАчУВАЛьНИЙ КОМБIНАТ”

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	
емітента

Акцiонерне товариство «Науково
дослiдний i проектно
конструкторський iнститут атомного 
та енергетичного насособудування»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00220477
3.	Місцезнаходження 40003	м.	Суми	2-га	Залiзнична,2
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(0542)	25-13-71	(0542)78-69-02

5.	Електронна	поштова	адреса litvinenko@vniiaen.sumy.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

vniiaen.sumy.ua

7.	Вид	особливої	інформації

II. Текст повідомлення
27.04.2018р.	 рiчними	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 Публiчного	

акцiонерного	товариства	«Науково-дослiдний	i	проектно-конструкторський	
iнститут	атомного	та	енергетичного	насособудування»	(далi	–	Товариство),	
протокол	вiд	27.04.2018р.	№	11,	прийнято	рiшення:1.	Змiнити	тип	Товари-
ства	з	публiчного	на	приватне.

2.	Змiнити	повне	найменування	Товариства	з	Публiчного	акцiонерного	
Товариства	 «Науково-дослiдний	 i	 проектно-конструкторський	 iнститут	
атомного	та	енергетичного	насособудування»	на	Акцiонерне	товариство	
«Науково-дослiдний	 i	 проектно-конструкторський	 iнститут	 атомного	 
та	 енергетичного	 насособудування»,	 скорочене	 найменування	 
ПАТ	«ВНДIАЕН»	на	АТ	«ВНДIАЕН».

Дата	державної	реєстрацiї	вiдповiдних	змiн	до	вiдомостей	про	юридич-
ну	особу,	що	мiстяться	в	ЄДР:	03.05.2018	р.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Денисенко	Роман	Вiкторович
Завiдуючий	юридичним	бюро	
(довiренiсть	№	281	вiд	
04.05.2018)

(підпис) (ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 2018.05.04
(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСьКИЙ 
IНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИчНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»

Приватне акціонерне товариство «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 
03351734, 39601 м.Кременчук, пров.Г.Бреста, 46, т/ф 0536776721, E-mail 
peo@kgaz.com.ua, сайт: kgaz.com.ua. 

Рішенням	 зборів	 акціонерів	 20.04.2018	 змінено	 тип	 акціонерного	
товариства	з	публічного	на	приватне.

Відповідні	зміни	внесені	до	ЄДР	03.05.2018.

Повне	 найменування	 товариства	 до	 зміни:	 публічне	 акціонерне	
товариство	«Кременчукгаз»;	після	зміни:	приватне	акціонерне	товариство	
«Кременчукгаз».

Особа,	 зазначена	 нижче,	 підтверджує	 достовірність	 інформації,	 що	
міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
з	законодавством.	Голова правління Оксененко Богдан Вікторович.

Повідомлення про зміну типу 

ПАТ «КРЕМЕНчУКГАЗ».

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів 

1. Повне	найменування	та	місцезнаходження	товариства:	ПУБЛІч-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАХОВСьКИЙ ЗА-
ВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛьНОГО УСТАТКУВАННЯ»,	
74800,	Херсонська	область,	місто	Каховка,	вулиця	Пушкіна,	109.	

2. Дата,	час	та	місце	(із	зазначенням	номера	кімнати,	офіса	або	залу,	
куди	мають	прибути	акціонери)	проведення	загальних	зборів:	08.06.2018	
року	 о	 1000	 годині	 за	 адресою:	 м.	 Каховка,	 вулиця	 Пушкіна,	 109,	 
ПАТ	«КЗЕСО»,	адміністративний	корпус,	зал	засідань.

3. Час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	загальних	
зборах:	Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	загальних	
зборах	розпочинається	о 900	, закінчується	о 945	.

4. Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах:	04.06.2018	року.

5. Перелік	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного:
1. Обрання	членів	лічильної	комісії,	прийняття	рішення	про	припинен-

ня	їх	повноважень.
Проект рішення:
1.Обрати	членів	лічильної	комісії	-	Аввакумова	Т.В.,	Чикіна	Ю.М.,	Липо-

вець	О.І.	
2.Встановити	строк	повноважень	членів	лічильної	комісії	–	до	моменту	

закриття	загальних	зборів	товариства.	
2. Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів.	
Проект рішення: Затвердити	порядок	проведення	загальних	зборів	то-

вариства:	
- Час	для	виступів	доповідачів	з	питань	порядку	денного	–	до	30	хви-

лин.
-	Оголошення	результатів	голосування	здійснює	член	лічильної	комісії.
-	Провести	загальні	збори	без	перерви	протягом	3-х	годин.
3. Звіт	правління	про	результати	фінансово	–	господарської	діяльності	

товариства	за	2017	рік	та	визначення	основних	напрямів	діяльності	това-
риства.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 правління	 за	
2017	рік. 

Проект рішення: Затвердити	звіт	правління	про	результати	фінансово	
–	господарської	діяльності	товариства	за	2017	рік	та	основні	напрями	ді-
яльності	товариства.

4. Звіт	наглядової	ради	товариства	за	2017	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради	за	2017	рік.

Проект рішення: Затвердити	звіт	наглядової	ради	товариства	за	2017	
рік.

5. Затвердження	річного	звіту	товариства	за	2017	рік.
Проект рішення: Затвердити	річний	звіт	товариства	за	2017	рік.
6. Розподіл	прибутку	і	збитків	товариства	за	2017	рік.
Проект рішення: Затвердити	розподіл	прибутку	товариства	за	2017	рік.
7. Прийняття	рішення	про	зміну	типу	товариства.	
Проект рішення:
1.	Змінити	тип	товариства	з	публічного	на	приватне.
2.Змінити	найменування	товариства	з	публічного	акціонерного	товари-

ства	«Каховський	завод	електрозварювального	устаткування»	на	приват-
не	 акціонерне	 товариство	 «Каховський	 завод	 електрозварювального	
устаткування».

8. Внесення	змін	до	статуту	товариства	шляхом	викладення	статуту	у	
новій	редакції	у	зв’язку	зі	зміною	типу,	найменування	товариства	та	приве-
денням	статуту	відповідно	до	чинного	законодавства.	

Проект рішення:
1.Затвердити	зміни	до	Статуту	ПрАТ	«Каховський	завод	електрозварю-

вального	товариства»	шляхом	викладення	його	у	новій	редакції.	
2.Уповноважити	голову	та	секретаря	загальних	зборів	товариства	на	

підписання	Статуту	ПрАТ	«Каховський	завод	електрозварювального	устат-
кування»	в	новій	редакції.	

9.	 Внесення	 змін	 до	 положень	 про	 загальні	 збори,	 наглядову	 раду,	
правління,	про	порядок	надання	інформації	акціонерам	шляхом	їх	викла-
дення	у	новій	редакції.

Проект рішення: Затвердити	нову	редакцію	Положення	«Про	загальні	

збори	ПрАТ	«Каховський	завод	електрозварювального	устаткування»,	По-
ложення	«Про	наглядову	раду	ПрАТ	«Каховський	 завод	електрозварю-
вального	устаткування»,	Положення	«Про	правління	ПрАТ	«Каховський	
завод	електрозварювального	устаткування»,	Положення	«Про	порядок	на-
дання	інформації	акціонерам	ПрАТ	«Каховський	завод	електрозварюваль-
ного	устаткування».

10.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	наглядової	
ради	товариства.

Проект рішення: Припинити	повноваження	членів	наглядової	ради	то-
вариства.

11.	 Обрання	 членів	 наглядової	 ради.	 Затвердження	 умов	 цивільно-
правових	договорів,	що	укладатимуться	з	членами	наглядової	ради,	об-
рання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	цивільно-правових	дого-
ворів	з	членами	наглядової	ради.

Проект рішення:
1.	Проект	рішення	відсутній	у	зв’зку	із	проведенням	кумулятивного	го-

лосування.
2.	Затвердити	умови	цивільно-правових	договорів,	що	укладатимуться	

з	членами	наглядової	ради	товариства.
3.	Уповноважити	голову	правління	товариства	на	підписання	договорів	

з	членами	наглядової	ради	товариства.
12.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	голови	 і	членів	

правління.
Проект рішення: Припинити	повноваження	голови	і	членів	правління	

товариства.
13.	Обрання	голови	і	членів	правління	товариства.
Проект рішення: Обрати	голову	і	членів	правління	товариства.
14.	Прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	право-

чину.
Проект рішення: Надати	згоду	на	вчинення	значного	правочину.
Адреса	власного	веб-сайту	–	www.infozvitrik.com.
До	дати	проведення	загальних	зборів,	акціонер,	за	письмовим	запитом	

має	можливість	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	
рішень	з	питань	порядку	денного	у	робочі	дні	з	1000	до	1200	години	за	
адресою:	м.	Каховка,	вулиця	Пушкіна,	109,	інженерний	корпус,	перший	по-
верх,	кімната	№3,	а	в	день	проведення	загальних	зборів,	також	у	місці	їх	
проведення.	Посадова	особа	товариства,	відповідальна	за	порядок	озна-
йомлення	акціонерів	з	документами	-	О.П.Полякова,	телефон	для	довідок	
05536	4-11-53.	

Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	товариства,	а	також	щодо	
нових	кандидатів	до	складу	органів	товариства.	Пропозиції	вносяться	не	
пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	загальних	зборів	товариства,	а	
щодо	кандидатів	до	складу	органів	товариства	–	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	
до	дати	проведення	загальних	зборів.	

Представником	акціонера	на	загальних	зборах	товариства	може	бути	фі-
зична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи.	Довіреність	на	пра-
во	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	товариства	може	містити	за-
вдання	 щодо	 голосування.	 Під	 час	 голосування	 на	 загальних	 зборах	
представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	передбачено	завданням	щодо	
голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	пред-
ставник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	загальних	зборах	акціоне-
рів	на	свій	розсуд.	У	разі,	якщо	акція	перебуває	у	спільній	власності	декількох	
осіб,	повноваження	щодо	голосування	на	загальних	зборах	здійснюється	за	
їх	згодою	одним	із	співвласників	або	їх	загальним	представником.	

Станом	на	дату	складення	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідо-
млення	про	проведення	загальних	зборів,	загальна	кількість	акцій	стано-
вить	3	723	470	штук	акцій,	у	тому	числі	3	419	200	штук	простих	акцій	та	
304	270	штук	привілейованих	акцій,	загальна	кількість	голосуючих	акцій	
становить	3	308	627	штук	акцій.	

Для	участі	у	зборах	акціонерам	треба	мати	паспорт	або	 інший	доку-
мент,	що	посвідчує	особу,	а	представникам	акціонерів	-	паспорт	або	інший	
документ,	що	посвідчує	особу,	та	оформлену	згідно	з	вимогами	чинного	
законодавства	довіреність	на	право	участі	у	зборах.	

Повідомлення про виникнення особливої інформації. І. Загальні ві-
домості. 1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІМПУЛьС-ІФ» .	2.	Код	за	ЄДРПОУ:	14315530.	3.	
Місцезнаходження:	78223,	Iвано-Франкiвська	обл.,	Коломийський	р-н,	селище	
Отинiя	,	вул.Шевченка,	68А.	4.	Міжміський	код,	телефон,	факс:	(03433)	62188.	
5.	Електронна	поштова	адреса:	ot.impuls@gmail.com	.	6.	Адреса	сторінки	в	ме-
режі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	інфор-
мації:	http://14315530.nethouse.ua	7.	Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

ІІ. Текст Повідомлення: Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 емiтента	
30.04.2018р.	прийнято	рiшення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	зна-
чних	правочинів	з	серії	фінансово-господарської	діяльності	Товариства,	які	мо-

жуть	учинятися	Товариством	протягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийнят-
тя	даного	рішення,	за	умови	погодження	таких	правочинів	рішенням	Наглядової	
ради	емітента,	з	граничною	сукупною	вартістю	874,6	тис.грн.	Вартiсть	активiв	
емiтента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фiнансової	 звiтностi:	 874,6	 тис.грн.	
Спiввiдношення	граничної	сукупностi	вартостi	правочинiв	до	вартостi	активiв	
емiтента	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	(у	вiдсотках):	100	%.	
Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	емiтента:	16	490	025.	Кiлькiсть	голосуючих	
акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загальних	зборах:	16	490	025.	Кiлькiсть	го-
лосуючих	акцiй,	що	проголосували:	«за»	прийняття	рiшення	-	16	490	025;	«про-
ти»	прийняття	рiшення	-	0.

ІІІ. Підпис.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	
що	містяться	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	з	
законодавством.	Директор	Вульчин	Д.Р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТАРИЙ 
ХРЕЩАТИК» 

2.	Код	за	ЄДРПОУ 32776288
3.	Місцезнаходження 01001,	м.	Київ,	Старий	Хрещатик,	44-А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 044	599	88	09	044	599	88	09
5.	Електронна	поштова	адреса stchrechatyk@emitent.net.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації
7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	припинення	емітента	

шляхом	ліквідації	за	рішенням	
вищого	органу	емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно	 прийнятого	 рiшення	 на	 загальних	 зборах	 акцiонерiв	 якi	

вiдбулися	27.04.2018р.	(Протокол	№	1/18	вiд	27.04.2018р.)	було	прийняте	
рiшення	 про	 припинення	 дiяльностi	 Товариства	 шляхом	 лiквiдацiї	 у	
добровiльному	порядку	без	правонаступництва,	вiдповiдно	до	вимог	чин-
ного	законодавства	України.	

Дане	рiшення	прийнято	у	зв’язку	з	вiдсутностi	у	Товариства	подаль-
ших	перспектив	здiйснювати	прибуткову	господарську	дiяльность.	

За	прийняття	рiшення	про	припинення	Товариства	як	юридичної	особи	
шляхом	його	лiквiдацiї	було	подано	26	502	голосiв	акцiонерiв,	що	стано-
вить	73,827	%	голосiв	акцiонерiв,	якi	зареєструвалися	для	участi	в	Загаль-
них	зборах	акцiонерiв.	Проти	прийняття	рiшення	про	припинення	Товари-
ства	0%	голосiв	акцiонерiв.	У	зв’язку	з	прийняттям	рiшення	про	припинення	
ПрАТ	 «СТАРИЙ	 ХРЕЩАТИК»	 шляхом	 його	 лiквiдацiї,	 кредитори	 у	
двомiсячний	строк	з	дня	оприлюднення	повiдомлення	про	рiшення	щодо	
припинення	Товариства,	можуть	заявити	свої	вимоги	до	Товариства.	Кож-
на	окрема	вимога	кредитора,	зокрема	щодо	сплати	податкiв,	зборiв,	єди-
ного	 внеску	 на	 загальнообов'язкове	 державне	 соцiальне	 страхування,	
страхових	коштiв	до	Пенсiйного	фонду	України,	фондiв	соцiального	стра-
хування	 та	 iнше,	 розглядається	 Лiквiдатором,	 пiсля	 чого	 приймається	
вiдповiдне	рiшення,	яке	надсилається	кредитору	не	пiзнiше	тридцяти	днiв	
з	дня	отримання	Товариством	вiдповiдної	вимоги	кредитора.	

За	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi:
-	вартiсть	чистих	активiв	Товариства	становить	-	2	472,9	тис.	грн.;
-	сума	зобов’язань	Товариства	37,2	тис.	грн.;	
-	розмiр	власного	капiталу	Товариства	–	2	472,9	тис.	грн.	
Станом	на	дату	прийняття	рiшення	Загальними	зборами	та	оприлюд-

нення	особливої	 iнформацiї	про	припинення	емiтента	шляхом	лiквiдацiї	
данi	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 ПрАТ	 «СТАРИЙ	 ХРЕЩАТИК»	 не	
пiдтвердженi	аудиторським	висновком	(звiтом).	

Достатнiсть	 активiв	 емiтента	 для	 розрахунку	 за	 його	 зобов’язаннями,	
сума,	 яка	 може	 залишитися	 пiсля	 задоволення	 вимог	 кредиторiв	 i	
розподiлятиметься	мiж	акцiонерами	буде	встановлена	Лiквiдатором	в	процесi	
проведення	процедури	лiквiдацiї	вiдповiдно	до	чинного	законодавства	Украї-
ни.	Сума,	яка	може	бути	розподiлена	мiж	акцiонерами	буде	встановлена	
Лiквiдатором	пiсля	задоволення	можливих	вимог	кредиторiв.

III. Підпис
2.	Найменування	посади Топчiй	В.В.
Директор	 (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

1.	Повне	найменування	емітента,	
код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходжен-
ня,	міжміський	код	та	телефон	
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «чЕРНІГІВ-
АГРОАВТОСЕРВІС»,	
00450950	14032,	Чернігівська	обл.,	
м.	ЧЕРНIГIВ,	вул.	Бєлова,	буд.	7	
(04622)	3-42-87	,

2.	 Дата	 розкриття	 повного	 тексту	
річної	інформації	у	загальнодоступ-
ній	інформаційній	базі	даних	Комісії

04.05.2018

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

www.chaas.pat.ua

ПРАТ  
«СПЕЦТЕХСЕРВIС». 

Код за ЄДРПОУ 31450441.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(Відомості про зміну складу посадових осіб емітента).
1.	Місцезнаходження 08300,	Бориспiль,	Iндустрiальна,	5
2.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)	451-74-66	228-59-71

3.	Електронна	поштова	
адреса

spetctehservice@emitent.net.ua	

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/cts

Текст повідомлення
Посадова	 особа	 Товариства	 непогашеної	 судимостi	 немає.	

Рiшення	про	припинення	повноважень	Голови	Наглядової	ради	Ша-
рапова	Олександра	Михайловича	прийнято	04.05.2018	року	на	чер-
гових	загальних	зборах	(кворум	100%),	протокол	№	26/18.Паспортнi	
вiдомостi:	Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	
отримана.Володiє	ПIЦП	 85%	 вiд	Статутного	 капiталу	 Товариства.	
Пропрацювала	на	посадi:	з	21.04.2015	р.

Посадова	 особа	 Товариства	 непогашеної	 судимостi	 немає.	
Рiшення	про	обрання	Голови	Наглядової	ради	Шарапова	Олексан-
дра	Михайловича	прийнято	04.05.2018	року	на	чергових	загальних	
зборах	(кворум	100%),	протокол	№	26/18.	Паспортнi	вiдомостi:	Згода	
фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	отримана.Володiє	
ПIЦП	85%	вiд	Статутного	 капiталу	Товариства.Попередня	посада:	
Голова	 Наглядової	 ради	 товариства.Обiймав	 протягом	 своєї	
дiяльностi	 посади:	 особа	 не	 обiймала	 жоднi	 посади	 протягом	
останнiх	5	рокiв.

Термiн	призначення:	вiдповiдно	до	Статуту	Товариства	–	3	роки.

ПУБЛIчНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИїВСьКИЙ РАДIОЗАВОД»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента:	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО «КИЇВСЬКИЙ РАДIОЗАВОД»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	30722314
3.	Місцезнаходження:	02099,	м.	Київ,	вул.	Бориспiльська,	9
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	566-85-20
5.	Електронна	поштова	адреса:	vatkrz@bigmir.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://30722314.smida.gov.ua/
7.	Вид	особливої	 інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	

осіб	емітента

II. Текст повідомлення 
03.05.2018	рiшенням	Наглядової	ради	Товариства	 (протокол	№7/18	

вiд	03.05.2018)	посадова	особа	Голуб	Олександр	Юрiйович,	який	був	об-
раний	 18.04.2018	 р.	 рiшенням	 загальних	 зборiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«КИЇВСЬКИЙ	РАДIОЗАВОД»	членом	На-
глядової	ради,	набув	повноважень	Голови	Наглядової	ради.	Рiшення	про	
обрання	Головою	Наглядової	ради	Голуба	Олександра	Юрiйовича	-	пред-
ставника	ДКА	України	прийнято	одноголосно.	Фiзична	особа	не	надала	
згоди	на	розкриття	iнформацiї	щодо	паспортних	даних.	Непогашених	су-
димостей	за	корисливi	та	посадовi	злочини	посадова	особа	не	має.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згід-
но	із	законодавством.	Голова	правлiння	Сторожук	Микола	Калiстратович,	
03.05.2018.
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

«Страхова	компанія	«НАДІЙНА»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	34350924
3.	Місцезнаходження:	04114,	м.	Київ,	вул.	Вишгородська	45	–	а/6,	

офіс	8.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	428-14-19
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@nadiyna.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовуєть-

ся	емітентом	для	розкриття	інформації:	http://nadiyna.com.ua/
7.	Вид	особливої	інформації:	зміна	складу	посадових	осіб	емітента	

ІІ. Текст повідомлення
1.	Протокол	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«СК	«НАДIЙНА»,	№26	

вiд	 27.04.2018р,	 на	 підставі	 вимог	 встановлених	 абзацом	 4,	 п.2,	
статтi	32,	ЗУ	«Про	акцiонернi	товариства»,	прийнято	рiшення	про	при-
пинення	повноважень	членів	Наглядової	ради:

Сiпунової	Свiтлани	Сергiївни	з	27.04.2018р.	(фiзична	особа	не	нада-
ла	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Посадова	особа	володiє	част-
кою	в	статутному	капiталi	емiтента	у	розмiрi	9.5%.	Строк,	протягом	яко-
го	 Посадова	 особа	 перебувала	 на	 посадi	 члена	 Наглядової	 ради	 з	
11.02.2015р.	 по	 27.04.2018р.	 Посадова	 особа	 не	 має	 непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини;

Шабаша	Романа	Iвановича	з	27.04.2018р.	(фiзична	особа	не	надала	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Посадова	особа	володiє	част-
кою	в	статутному	капiталi	емiтента	у	розмiрi	9.5%.	Строк,	протягом	яко-
го	 Посадова	 особа	 перебувала	 на	 посадi	 члена	 Наглядової	 ради	 з	
11.02.2015р.	 по	 27.04.2018р.	 Посадова	 особа	 не	 має	 непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.

Юрiної	Людмили	Геннадiївни	з	27.04.2018р.	(фiзична	особа	не	нада-
ла	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Посадова	особа	не	володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента.	Строк,	протягом	якого	Посадо-
ва	особа	перебувала	на	посадi	члена	Наглядової	ради	з	29.04.2015р.	
по	 27.04.2018р.	 Посадова	 особа	 не	 має	 непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини.

2.	Протокол	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«СК	«НАДIЙНА»,№26	
вiд	27.04.2018р,	прийнято	рiшення,	обрати	членами	Наглядової	ради	
строком	на	три	роки:

Сiпунову	Свiтлану	Сергiївну	з	27.04.2018р.	(фiзична	особа	не	нада-
ла	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	
посадова	 особа	 обiймала	 наступнi	 посади:	 член	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«СК	«НАДIЙНА».	Посадова	особа	є	акцiонером,	не	є	представни-
ком	 акцiонера	 або	 групи	 акцiонерiв,	 володiє	 часткою	 в	 статутному	
капiталi	емiтента	у	розмiрi	9.5%.	Посадова	особа	не	має	непогашеної	
судимості	за	корисливi	та	посадовi	злочини.

Шабаша	Романа	Iвановича	з	27.04.2018р.	(фiзична	особа	не	надала	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	
посадова	 особа	 обiймала	 наступнi	 посади:	 член	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«СК	«НАДIЙНА».	Посадова	особа	є	акцiонером,	не	є	представни-
ком	 акцiонера	 або	 групи	 акцiонерiв,	 володiє	 часткою	 в	 статутному	
капiталi	емiтента	у	розмiрi	9.5%.Посадова	особа	не	має	непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.

Юрiну	Людмилу	Геннадiївну	з	27.04.2018р.	(фiзична	особа	не	нада-
ла	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Протягом	останнiх	п'яти	рокiв	
посадова	 особа	 обiймала	 наступнi	 посади:	 Президент	 ПрАТ	 «СК	
«НАДIЙНА»	та	член	Наглядової	ради	ПрАТ	«СК	«НАДIЙНА».	Посадова	
особа	 не	 є	 акцiонером,	 не	 є	 представником	 акцiонера	 або	 групи	
акцiонерiв.	Посадова	особа	не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини.

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

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

В.о.	Президента	 _____________ М.К.	Ісаєв
03.05.2018р.	

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРИЛУЦьКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Прилуцький птахокомбiнат»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 00444381
3.	Місцезнаходження 17500, чернiгiвська обл., м. Прилу-

ки, вул.Житня, 132
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(04637) 50258 50258

5.	Електронна	поштова	адреса 00444381@emitent-info.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації

http://emitent-info.com.ua/00444381/

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

II. Текст повідомлення
Рішенням	Наглядової	ради	(протокол	№	3	вiд	03.05.2018)	прийнято	рі-

шення	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента,	а	саме:	
Звільнено	директора	Харченко	Анатолiя	Вiкторовича.	Не	надано	згоду	

на	оприлюднення	паспортних	даних,	акціями	АТ	не	володіє.	Посадова	
особа	до	кримiнальної	вiдповiдальностi	за	посадовi	та	корисливi	злочини	
не	притягались.	Перебував	на	посадi	з	25.09.2017.

Призначено	в.о.директора	Кравченко	Людмилу	Павлiвну.	Не	надано	
згоду	на	оприлюднення	паспортних	даних,	акціями	АТ	не	володіє.	Поса-
дова	особа	до	кримiнальної	вiдповiдальностi	 за	посадовi	 та	корисливi	
злочини	не	притягались.	Призначено	на	невизначений	термiн.	Попереднє	
мiсце	 роботи	 та	 посада	 -	 Голова	 профкому	 ПрАТ	 «Прилуцький	
птахокомбiнат»,	бухгалтер.

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

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

В.о.директора		 Кравченко	Людмила	Павлiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИчЕ ПIДПРИЄМСТВО  

«ТВIН-ДРУК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО	«ВИРОБНИЧЕ	ПIДПРИЄМСТВО	«ТВIН-ДРУК».	2.	Код	за	ЄДРПОУ:	
23454034.	3.	Місцезнаходження:	61172	м.	Харків,	вул.	Роганська,	буд.149.	
4.	Міжміський	 код,	 телефон	 та	факс:	 (057)	716-37-32,	 (057)	714-54-34.	
5.	Електронна	поштова	адреса:	twin@maxima.kharkov.ua.	6.	Адреса	сто-
рінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації:	http://labelcap.com.ua/.	7.	Вид	особливої	інформації	
або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	
нерухомістю:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	
згоди	на	вчинення	значних	правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата	прийняття	загальними	зборами	товари-
ства	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	право-
чинів	-	30.04.2018р.;	Відомості	щодо	правочинів:	-	характер	правочинів	-	
надано	попередню	згоду	на	вчинення	Товариством	значних	правочинів,	
які	можуть	вчинятися	протягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	
такого	рішення,	але	не	більш	ніж	до	29.04.2019р.,	а	саме:	будь-яких	пра-
вочинів,	якщо	ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	такого	
правочину,	перевищує	25	відсотків	вартості	активів	за	даними	останньої	
річної	фінансової	звітності	Товариства,	за	умови	погодження	предмету	
таких	правочинів	Наглядовою	радою	товариства;	 -	 гранична	сукупність	
вартості	 правочинів	 -	 30	 000	 000,00	 (тридцять	 мільйонів	 гривень	
00	коп.)	грн.;	-	вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фі-
нансової	звітності	–	39	340,0	тис.грн.;	-	співвідношення	граничної	сукуп-
ності	вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	остан-
ньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсотках)	-	76,26%;	-	загальна	кількість	
голосуючих	акцій	-	639	409	452	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареє-
стровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	639	409	452	шт.,	кількість	голо-
суючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	639	409	452	шт.	та	«проти»	-	0,	
прийняття	рішення.

III. Підпис 1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	ін-
формації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відпові-
дальність	згідно	із	законодавством.	2.	Голова	Правління	Бартишев	А.В.	
М.П.	02.05.2018
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«Приватне акціонерне товариство «ГАЛАНТ - 12»	 (далі	 -	 Товари-
ство),	код	за	ЄДРПОУ	00308531,	місцезнаходження:	20901,	Черкаська	обл.,	
Чигиринський	р-н,	м.	Чигирин,	вул.	Міліонна,	247,	повідомляє	про	прове-
дення	 позачергових загальних зборів	 акціонерів,	 які	 відбудуться	
21 червня 2018 року о 12.00 годині	за	адресою:	20901, черкаська обл., 
чигиринський р-н, м. чигирин, вул. Міліонна, 247 (кабінет Директора). 
Також,	було	запропоновано	затвердити	наступні	місце	і	час	проведення	ре-
єстрації	акціонерів	для	участі	в	загальних	зборах	акціонерів:	початок	реє-
страції	акціонерів	о	11.30	год,	закінчення	реєстрації	акціонерів	об	11.45	год;	
місце	реєстрації	–	за	місцем	проведення	зборів	-	20901,	Черкаська	обл.,	
Чигиринський	р-н,	м.	Чигирин,	вул.	Міліонна,	247	(кабінет	Директора);	акці-
онери	можуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	
рішень	з	питань	порядку	денного	у	робочі	дні	за	адресою:	20901,	Черкась-
ка	обл.,	Чигиринський	р-н,	м.	Чигирин,	вул.	Міліонна,	247	(кабінет	Директо-
ра)	з	10:00	до	14:00	години,	а	також	у	день	проведення	загальних	зборів	за	
місцем	їх	проведення.	Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайом-
лення	акціонерів	з	документами	–	Директор	-	Новицький	Микола	Іванович.	
Довідки	за	телефоном:	(050)	54-09-254.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	–	15	червня	2018	року

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	
рішень	щодо	 кожного	 з	питань,	 включених	до	проекту	порядку	денного:	
http://galant12.novam.com.ua/

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
1.	Про	обрання	лічильної	комісії.	
2.	Про	обрання	Голови	та	секретаря	загальних	зборів
3.	Прийняття	рішення	про	припинення	Приватного	акціонерного	товари-

ства	«ГАЛАНТ	-	12»,	шляхом	перетворення	в	Товариство	з	обмеженою	від-
повідальністю	«ГАЛАНТ	-	12»;	

4.	Затвердження	плану,	порядку	та	умов	здійснення	перетворення	При-
ватного	акціонерного	товариства	«ГАЛАНТ	–	12»

5.	Затвердження	порядку	та	умов	обміну	акцій	на	частки	в	статутному	
капіталі	Товариства-правонаступника.

6.	Призначення	комісії	з	припинення	(перетворення)	Приватного	акціо-
нерного	товариства	«ГАЛАНТ	-	12».	

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного

Затвердити	наступний	проект	порядку	денного	позачергових	загальних	
зборів	акціонерів	Товариства	та	проекти	рішень	з	питань	проекту	порядку	
денного:

1.	Про	обрання	лічильної	комісії.	
Проект	рішення:	Обрати	лічильну	комісію	у	складі:	Голова	комісії	–	Та-

расенко	Анатолій	Андрійович,	Члени	комісії	–	Радченко	Ганна	Олексан-
дрівна,	Кольєв	Олександр	Миколайович.

2.	Про	обрання	Голови	та	секретаря	загальних	зборів
Проект	рішення:	Обрати	головою	зборів	–	Новицького	Миколу	Іванови-

ча,	секретарем	зборів	–	Бузько	Наталію	Іванівну.
3.	Прийняття	рішення	про	припинення	Приватного	акціонерного	товари-

ства	«ГАЛАНТ	-	12»,	шляхом	перетворення	в	Товариство	з	обмеженою	від-
повідальністю	«ГАЛАНТ	-	12»;	

Проект	рішення:
1.	 Припинити	 діяльність	 Приватного	 акціонерного	 товариства	 «ГА-

ЛАНТ	-	12»,	(код	за	ЄДРПОУ	00308531,	місцезнаходження:	20901,	Черкаська	
обл.,	 Чигиринський	 р-н,	 м.	 Чигирин,	 вул.	Міліонна,	 247.	Статутний	 капітал	
4310,00	гривень,	шляхом	його	перетворення	у	Товариство	з	обмеженою	відпо-
відальністю	«ГАЛАНТ	-	12»,	місцезнаходження:	20901,	Черкаська	обл.,	Чиги-
ринський		р-н,	м.	Чигирин,	вул.	Міліонна,	247.	Статутний	капітал	4310,00	гри-
вень.	

2.	З	моменту	державної	реєстрації	у	встановленому	порядку	Товари-
ство	з	обмеженою	відповідальністю	«ГАЛАНТ	-	12»,	що	створене	внаслідок	
перетворення	Приватного	акціонерного	товариства	«ГАЛАНТ	-	12»,	є	пра-
вонаступником	усього	майна,	прав	та	обов’язків	Приватного	акціонерного	
товариства	 «ГАЛАНТ	 -	 12»	 стосовно	 всіх	 його	 кредиторів	 та	 боржників,	
включаючи	зобов'язання,	які	оспорюються	сторонами.	

3.	Встановити	наступний	порядок	і	строк	заявлення	кредиторами	своїх	ви-
мог	до	ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»:	Відповідно	до	вимог	статті	105	Цивільного	кодексу	
України,	строк	заявлення	кредиторами	своїх	вимог	до	ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»	
становить	2	місяці	з	дня	оприлюднення	повідомлення	про	рішення	щодо	при-
пинення	ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»	шляхом	його	перетворення	у	ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12».	
Згідно	 положень	 статті	 82	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товариства»,	
ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»	протягом	30	днів	з	дати	прийняття	рішення	про	припинен-
ня	товариства	шляхом	перетворення,	зобов’язане	письмово	повідомити	про	це	
кредиторів	товариства	і	опублікувати	в	офіційному	друкованому	органі	повідо-
млення	про	ухвалене	рішення.	Кредитор,	вимоги	якого	не	забезпечені	догово-
рами	застави	чи	поруки,	протягом	20	днів	після	надіслання	йому	повідомлення	
про	припинення	товариства	може	звернутися	з	письмовою	вимогою	про	здій-
снення	на	вибір	товариства	однієї	з	дій,	які	визначені	чинним	законодавством.	
У	разі	якщо	кредитор	не	звернувся	у	зазначений	строк	до	товариства	з	письмо-
вою	вимогою,	вважається,	що	він	не	вимагає	від	товариства	вчинення	додатко-

вих	дій	щодо	зобов'язань	перед	ним.	Письмова	вимога	кредитора	має	бути	на-
правлена	до	товариства	рекомендованим	листом	з	описом	вкладення	або	
надана	до	товариства	безпосередньо	з	обов’язковою	реєстрацією	відповідної	
кореспонденції.»	

4.	Затвердження	плану,	порядку	та	умов	здійснення	перетворення	При-
ватного	акціонерного	товариства	«ГАЛАНТ	-	12»	в	Товариство	з	обмеже-
ною	відповідальністю	«ГАЛАНТ	-	12»;

Проект	рішення:
ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ

1.	Повідомлення	акціонерів	про	проведення	Загальних	зборів	акціоне-
рів	простими	листами,	у	відповідності	зі	Статутом	Товариства.	

2.	Прийняття	Загальними	зборами	рішень:	
-	про	припинення	діяльності	акціонерного	товариства	шляхом	його	пе-

ретворення	у	товариство	з	обмеженою	відповідальністю;	
-	про	затвердження	Порядку	перетворення;	
-	про	створення	Комісії	з	припинення	(перетворення)	акціонерного	това-

риства,	обрання	її	персонального	складу	та	визначення	її	повноважень;	
-	про	порядок,	строки	та	умови	обміну	акцій	акціонерного	товариства	на	

частки	в	статутному	(складеному)	капіталі	товариства	з	обмеженою	відпо-
відальністю.	

3.	Письмове	повідомлення	Комісією	з	припинення	(перетворення)	дер-
жавного	реєстратора	щодо	прийняття	рішення	про	припинення	акціонерно-
го	товариства	шляхом	його	перетворення	у	товариство	з	обмеженою	відпо-
відальністю.	

4.	Протягом	2	місяців	з	дати	публікації	повідомлення	про	припинення	
акціонерного	товариства:

-	робота	Комісії	з	припинення	(перетворення)	щодо	виявлення	кредито-
рів	Товариства;	

-	письмове	повідомлення	кредиторів	про	припинення	акціонерного	то-
вариства	шляхом	перетворення	у	товариство	з	обмеженою	відповідальніс-
тю,	а	також	про	порядок	та	строки	заявлення	вимог	кредиторами,	які	вста-
новлено	 не	 менше	 чим	 2	 місяці,	 або	 не	 більше	 шести	 місяців	 з	 дати	
оголошення	про	припинення	товариства.	

-	 проведення	 інвентаризації	 основних	 засобів,	 товарно-матеріальних	
цінностей,	іншого	майна,	грошових	коштів	та	інших	фінансових	активів	і	фі-
нансових	зобов'язань	акціонерного	товариства;	

-	робота	Комісії	з	припинення	 (перетворення)	щодо	задоволення	або	
відхилення	вимог	кредиторів	відповідно	до	ст.	107	ЦК	України.	

5.	Протягом	10	робочих	днів	після	прийняття	рішення	про	припинення	
акціонерного	товариства	шляхом	перетворення	у	товариство	з	обмеженою	
відповідальністю	подання	пакету	документів	до	НКЦПФР	для	зупинення	
обігу	простих	іменних	акцій	Товариства.	

9.	Викуп	акціонерним	товариством	акцій	акціонерів,	що	голосували	проти	
прийняття	Загальними	зборами	акціонерів	рішення	про	припинення	Товари-
ства	шляхом	перетворення	і	звернулись	з	письмовою	заявою	про	викуп.	

10.	Обмін	акцій	Приватного	акціонерного	товариства	«ГАЛАНТ	 -	12»	на	
письмові	зобов’язання	про	видачу	відповідної	часток	у	статутному	капіталі	пра-
вонаступника	–	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	«ГАЛАНТ	-	12».	

11.	Повідомлення	Комісією	з	припинення	(перетворення)	акціонерів	про	
проведення	позачергових	Загальних	зборів	акціонерів	акціонерного	това-
риства.	

12.	Скликання	Комісією	з	припинення	(перетворення)	Установчих	зборів	
учасників	 товариства	з	обмеженою	відповідальністю	–	правонаступника	
акціонерного	товариства.	

13.	Після	закінчення	двомісячного	терміну	для	задоволення	чи	відхи-
лення	вимог	кредиторів,	–	складення	Комісією	з	припинення	(перетворен-
ня)	Передавального	акту.	

14.	Проведення	позачергових	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства	
та	прийняття	рішень:	

-	про	затвердження	Передавального	акту;	
-	про	затвердження	Звіту	про	наслідки	обміну	акцій;	
-	про	затвердження	Звіту	Комісії	з	припинення	(перетворення).	
15.	Проведення	Установчих	зборів	учасників	товариства	з	обмеженою	

відповідальністю	та	прийняття	рішень:	
-	 про	 створення	 Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 «ГА-

ЛАНТ	-	12»,	яке	є	повним	правонаступником	Приватного	акціонерного	това-
риства	«ГАЛАНТ	-	12»;	

-	про	затвердження	Статуту	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	
«ГАЛАНТ	-	12»;	

-	про	надання	повноважень	щодо	підписання	Статуту	Товариства	з	об-
меженою	відповідальністю	«ГАЛАНТ	-	12»	від	імені	його	учасників;	

-	про	обрання	органів	управління	Товариства	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	«ГАЛАНТ	-	12»;	

-	про	надання	повноважень	щодо	державної	реєстрації	Товариства	з	
обмеженою	відповідальністю	«ГАЛАНТ	-	12».	

16.	Протягом	 10	 робочих	 днів	 з	 дати	 затвердження	Передавального	
акту	подання	Комісією	з	припинення	 (перетворення)	до	НКЦПФР	пакету	
документів	для	скасування	реєстрації	випуску	простих	іменних	акцій	При-
ватного	акціонерного	товариства	«ГАЛАНТ	-	12».	

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ - 12»
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17.	Проведення	державної	реєстрації	Товариства	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«ГАЛАНТ	-	12».	

18.	Обмін	письмових	зобов’язань	про	видачу	відповідної	кількості	час-
ток	у	статутному	(складеному)	капіталі	товариства	з	обмеженою	відпові-
дальністю	на	частки	у	статутному	(складеному)	капіталі	цього	товариства.	

19	Обмін	письмових	зобов’язань	про	видачу	відповідної	кількості	часток	у	
статутному	(складеному)	капіталі	товариства	з	обмеженою	відповідальністю	
на	частки	у	статутному	(складеному)	капіталі	цього	товариства.	Кожен	з	етапів	
перетворення	буде	проходити	у	відповідності	та	в	строки,	встановлених	чин-
ним	законодавством	України.	Відповідно	до	чинного	законодавства	статутний	
(складений)	капітал	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	«ГАЛАНТ	-	12»	
буде	дорівнювати	статутному	(складеному)	капіталу	Приватного	акціонерного	
товариства	«ГАЛАНТ	-	12».	Розподіл	часток	ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12»	відбувається	
із	збереженням	співвідношення	кількості	акцій	акціонерів,	які	належали	акціо-
нерами	у	статутному	(складеному)	капіталі	ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»,	що	перетво-
рюється,	а	саме:	1	акція	номінальною	вартістю	0,10	грн.	буде	дорівнювати	вар-
тості	частки	статутного	(складеного)	капіталу	в	розмірі	0,10	грн.	

ПОРЯДОК ПЕРЕТВОРЕННЯ
Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь 

у перетворенні:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	 «ГАЛАНТ	 -	 12»,	 код	 за	
ЄДРПОУ	 00308531,	 місцезнаходження:	 20901,	 Черкаська	 обл.,	 Чигирин-
ський	р-н,	м.	Чигирин,	вул.	Міліонна,	247.	Статутний	капітал	4310,00	гривень,	
перетворюється	у	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«ГАЛАНТ	-	12»,	
місцезнаходження:	 20901,	 Черкаська	 обл.,	 Чигиринський	 р-н,	 м.	 Чигирин,	
вул.	Міліонна,	247.	Статутний	капітал	4310,00	гривень.	Порядок і коефіцієнти 
конвертації акцій та інших цінних паперів:	При	перетворенні	Приватного	акці-
онерного	товариства	«ГАЛАНТ	-	12»	всі	прості	акції	на	загальну	суму	його	роз-
міру	статутного	капіталу	4310,00	 грн.	 (чотири	тисячі	 триста	десять	 гривень	
00	копійки)	конвертуються	у	частки	учасників	Товариства	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«ГАЛАНТ	-	12»,	розмір	статутного	капіталу	якого	буде	становити	
4310,00	грн.	(чотири	тисячі	триста	десять	гривень	00	копійки).	

Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством 
правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, 
діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік захо
дів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: відсутні

Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами 
товариства у підприємницькому товаристві  правонаступнику після завер
шення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагоро
ди чи компенсації:	На	посаду	директора	Товариства	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	«ГАЛАНТ	-	12»	пропонується	Новицький	Анатолій	Миколайович.	Виплата	
винагород	та	компенсацій	посадовим	особам	будуть	встановлюватись	трудо-
вим	договором.	

УМОВИ ПЕРЕТВОРЕННЯ
1.	Здійснення	повідомлення	акціонерів	про	проведення	Загальних	збо-

рів	акціонерів	способом,	визначеним	Статутом	Товариства,	здійснення	по-
відомлення	у	загально-доступній	базі	НКЦПФР,	на	власному	веб-сайті,	у	
друкованому	органі	НКЦПФР.	

2.	Прийняття	Загальними	зборами	рішень	про	припинення	діяльності	
акціонерного	товариства	шляхом	його	перетворення	у	товариство	з	обме-
женою	відповідальністю;	про	створення	Комісії	з	припинення	(перетворен-
ня)	акціонерного	товариства,	обрання	її	персонального	складу	та	визна-
чення	 її	 повноважень;	 про	 порядок,	 строки	 та	 умови	 обміну	 акцій	
акціонерного	товариства	на	частки	в	статутному	(складеному)	капіталі	то-
вариства	з	обмеженою	відповідальністю.	

3.	Письмове	повідомлення	Комісією	з	припинення	(перетворення)	дер-
жавного	реєстратора	щодо	прийняття	рішення	про	припинення	акціонерно-
го	товариства	шляхом	його	перетворення	у	товариство	з	обмеженою	відпо-
відальністю.	Відповідно	ст.	82	Закона	України	«Про	акціонерні	товариства»	
протягом	30	днів	 з	дати	прийняття	рішення	про	припинення	товариства	
шляхом	перетворення,	товариство	зобов’язане	письмово	повідомити	про	
це	кредиторів	товариства	і	опублікувати	в	офіційному	друкованому	органі	
повідомлення	про	ухвалене	рішення.	

4.	Протягом	2	місяців	з	дати	оприлюднення	повідомлення	про	припинення	
акціонерного	товариства:	робота	Комісії	з	припинення	(перетворення)	щодо	ви-
явлення	кредиторів	Товариства;	письмове	повідомлення	кредиторів	про	при-
пинення	акціонерного	товариства	шляхом	перетворення	у	товариство	з	обме-
женою	 відповідальністю,	 а	 також	 про	 порядок	 та	 строки	 заявлення	 вимог	
кредиторами,	які	встановлено	не	менше	чим	2	місяці,	або	не	більше	шести	мі-
сяців	з	дати	оприлюднення	повідомлення	про	припинення	товариства.	Згідно	
ст	82	п.	2,	кредитори,	вимоги	яких	до	акціонерного	товариства,	діяльність	якого	
припиняється	в	наслідок	перетворення,	не	забезпечені	договорами	застави	чи	
поруки,	протягом	20	днів	після	надіслання	йому	повідомлення	про	припинення	
товариства	може	звернутися	з	письмовою	вимогою	про	здійснення	на	вибір	то-
вариства	однієї	з	таких	дій:	забезпечення	виконання	зобов’язань	шляхом	укла-
дання	договорів	застави	чи	поруки,	дострокового	припинення	або	виконання	
зобов’язань	перед	кредиторами	та	відшкодування	збитків,	якщо	інше	не	перед-
бачено	правочином	між	товариством	та	кредитором.	У	разі	якщо	кредитор	не	
звернувся	у	строк,	передбачений	цією	частиною,	до	товариства	з	письмовою	
вимогою,	вважається,	що	він	не	вимагає	від	товариства	вчинення	додаткових	
дій	щодо	зобов’язань	перед	ним	Перетворення	не	може	бути	завершені	до	за-
доволення	вимог,	заявлених	кредиторами;	проведення	інвентаризації	основних	

засобів,	товарно-матеріальних	цінностей,	всього	майна,	грошових	коштів	та	ін-
ших	фінансових	активів	і	фінансових	зобов'язань	акціонерного	товариства;	ро-
бота	Комісії	з	припинення	(перетворення)	щодо	задоволення	або	відхилення	
вимог	кредиторів	відповідно	до	ст.	107	ЦК	України.	

5.	Протягом	10	робочих	днів	після	прийняття	рішення	про	припинення	
акціонерного	товариства	шляхом	перетворення	у	товариство	з	обмеженою	
відповідальністю	подання	пакету	документів	до	НКЦПФР	для	зупинення	
обігу	простих	акцій	Товариства.

6.	Викуп	акціонерним	товариством	акцій	акціонерів,	що	проголосували	про-
ти	прийняття	Загальними	зборами	акціонерів	рішення	про	припинення	Товари-
ства	шляхом	перетворення,	і	звернулись	з	письмовою	заявою	про	викуп.	

7.	Повідомлення	Комісією	з	припинення	(перетворення)	акціонерів	про	про-
ведення	чергових	Загальних	зборів	акціонерів	акціонерного	товариства.	

8.	Скликання	Комісією	з	припинення	(перетворення)	Установчих	зборів	
учасників	 товариства	 з	обмеженою	відповідальністю	–	правонаступника	
акціонерного	товариства.	

9.	Після	закінчення	терміну,	визначеного	чинним	законодавством	для	
задоволення	чи	відхилення	вимог	кредиторів,	–	складення	Комісією	з	при-
пинення	(перетворення)	Передавального	акту.	

10.	Проведення	 чергових	Загальних	 зборів	 акціонерів	Товариства	 та	
прийняття	рішень:	 про	 затвердження	Передавального	акту;	 про	 затвер-
дження	Звіту	Комісії	з	припинення	(перетворення).	

11.	Проведення	Установчих	зборів	учасників	товариства	з	обмеженою	
відповідальністю.	

12.	Протягом	 10	 робочих	 днів	 з	 дати	 затвердження	Передавального	
акту	подання	Комісією	з	припинення	(перетворення)	до	НКЦПФР	пакетів	
документів	для	скасування	реєстрації	випуску	простих	іменних	акцій.	

13.	Проведення	державної	реєстрації	Товариства	з	обмеженою	відпові-
дальністю	«ГАЛАНТ	-	12».	

Кожен	з	етапів	перетворення	повинен	бути	здійснений	у	відповідності	та	в	
строки,	встановленими	чинним	законодавством	України.	Відповідно	до	чинного	
законодавства	статутний	(складений)	капітал	Товариства	з	обмеженою	відпо-
відальністю	«ГАЛАНТ	-	12»	буде	дорівнювати	статутному	(складеному)	капіта-
лу	 Приватного	 акціонерного	 товариства	 «ГАЛАНТ	 -	 12».	 Розподіл	 часток	
ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12»	відбувається	із	збереженням	співвідношення	кількості	ак-
цій	акціонерів,	які	належали	акціонерами	у	статутному	(складеному)	капіталі	
ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»,	що	перетворюється,	а	саме:	1	акція	номінальною	вартіс-
тю	0,10	грн.	буде	дорівнювати	вартості	частки	статутного	(складеного)	капіталу	
в	розмірі	0,10	грн.»	

5.Затвердження	порядку	та	умов	обміну	акцій	на	частки	в	статутному	
капіталі	Товариства-правонаступника.

Проект	рішення:
Затвердити	 наступний	 порядок	 та	 умови	 обміну	 акцій	 ПрАТ	 «ГА-

ЛАНТ	-	12»	на	частки	в	статутному	капіталі	ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12»:	Викуп	ак-
цій	у	акціонерів	у	зв’язку	із	прийняттям	рішення	про	перетворенням	Това-
риства	не	передбачається	у	зв’язку	із	одноголосним	прийняттям	рішення	
акціонерами	які	зареєструвались	для	участі	у	загальних	зборах	акціонерів.

Акції	ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»	конвертуються	в	частки	у	статутному	капіталі	
ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12»	та	розподіляються	серед	його	учасників.	Розподіл	часток	
серед	його	учасників	відбувається	із	збереженням	співвідношення	кількості	ак-
цій	що	були	у	акціонерів	ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12».	А	саме:	за	кожну	1	просту	акцію	
ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»	номінальною	вартістю	0,10	грн.	(нуль	гривень	10	копійок)	
власник	акцій	отримує	частку	у	статутному	капіталі	ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12»	на	суму	
0,10	грн.	(нуль	гривень	10	копійок).	Коефіцієнт	конвертації	акцій	дорівнює	1	(оди-
ниці).	Склад	учасників	ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12»,	розмір	часток	в	гривнях	у	статутно-
му	капіталі,	якими	кожний	із	них	володітиме,	відповідатиме	складу	акціонерів	та	
номінальній	вартості	належних	їм	акцій	за	станом	на	дату	затвердження	уста-
новчих	документів	ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12».	Розмір	статутного	(складеного)	капіталу	
Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 –	 правонаступника	 ПрАТ	 «ГА-
ЛАНТ	 -	12»,	відповідає	розміру	статутного	 (складеного)	 капіталу	ПрАТ	«ГА-
ЛАНТ	-	12»	станом	на	день	затвердження	передавального	акту	та	дорівнює	
4310,00	грн.	(чотири	тисячі	триста	десять	гривень	00	копійки).	Видача	докумен-
тів	про	підтвердження	права	власності	на	частку	в	статутному	капіталі	ТОВ	«ГА-
ЛАНТ	-	12»	(далі,	Свідоцтво)	його	учасникам	здійснюватиметься	після	його	дер-
жавної	реєстрації	за	місцезнаходженням:	20901,	Черкаська	обл.,	Чигиринський	
р-н,	м.	Чигирин,	вул.	Міліонна,	247,	або	поштою.	Строк	видачі	Свідоцтва	не	об-
межується.	 По	 завершенню	 процедури	 припинення	 шляхом	 перетворення	
ПрАТ	«ГАЛАНТ	-	12»	припиняє	своє	існування	про	що	вноситься	відповідний	
запис	до	Єдиного	державного	реєстру	юридичних	осіб,	фізичних	осіб	–	підпри-
ємців	та	громадських	формувань.	ТОВ	«ГАЛАНТ	-	12»	з	дня	його	реєстрації	є	
правонаступником	щодо	усього	майна,	прав	та	обов’язків	Приватного	акціонер-
ного	товариства	«ГАЛАНТ	-	12»	стосовно	всіх	його	кредиторів	та	боржників,	
включаючи	зобов'язання,	які	оспорюються	сторонами.	Розподіл	часток	підпри-
ємницького	товариства	-	правонаступника	відбувається	із	збереженням	співвід-
ношення	кількості	акцій,	що	було	між	акціонерами	у	статутному	капіталі	акціо-
нерного	товариства,	що	перетворилося.»	

6.	Призначення	комісії	з	припинення	(перетворення)	Приватного	акціо-
нерного	товариства	«ГАЛАНТ	-	12».	

Проект	рішення:
Призначити	комісію	з	припинення	(перетворення)	Приватного	акціонер-

ного	товариства	«ГАЛАНТ	-	12»	у	складі:	
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►	Голова	комісії	-	Новицький	Микола	Іванович	(паспорт	серії	НС	№	238658,	
виданий	24	січня	1997	року	Чигиринським	РВ	УМВС	України	в	Черкаській	об-
ласті,	адреса	реєстрації:	Черкаська	область,	Чигиринський	район,	с.	Галаганів-
ка,	вул.	Б.Хмельницького,	103,	ідентифікаційний	номер	1895605217;	

►	Член	комісії	–	Новицька	Ольга	Григорівна	(паспорт	серії	НС	№	238657,	
виданий	24	січня	1997	року	Чигиринським	РВ	УМВС	України	в	Черкаській	об-
ласті,	адреса	реєстрації:	Черкаська	область,	м.	Чигирин,	вул.	І.Франка,	6,	іден-
тифікаційний	номер	1920005828;	

Акціонери,	після	отримання	повідомлення	про	проведення	загальних	
зборів,	можуть	користуватися	наступними	правами:

-	Кожний	акціонер	до	початку	загальних	зборів	має	право	отримувати	
від	акціонерного	товариства	письмові	відповіді	на	письмові	запитання	акці-
онерів	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загальних	збо-
рів	та	порядку	денного	загальних	зборів.	Акціонерне	товариство	може	на-
дати	одну	загальну	відповідь	на	всі	запитання	однакового	змісту.

-	Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	
до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	товариства,	а	
також	щодо	нових	кандидатів	до	складу	органів	товариства,	кількість	яких	
не	може	перевищувати	кількісного	складу	кожного	з	органів.

-	Пропозиції	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	за-
гальних	зборів	акціонерного	товариства,	а	щодо	кандидатів	до	складу	ор-
ганів	товариства	-	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	проведення	загальних	
зборів.	Пропозиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	ден-
ного	повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	
щодо	кандидатів	у	члени	наглядової	ради	акціонерного	товариства	мають	
містити	інформацію	про	те,	чи	є	запропонований	кандидат	представником	
акціонера	(акціонерів),	або	про	те,	що	кандидат	пропонується	на	посаду	
члена	наглядової	ради	-	незалежного	директора.

-	Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	
товариства	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(найме-
нування)	акціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	та/або	класу	належних	
йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення,	а	також	
кількості,	типу	та/або	класу	акцій,	що	належать	кандидату,	який	пропону-
ється	цим	акціонером	до	складу	органів	товариства.

Порядок	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	за	довіреністю:
Представником	акціонера	на	загальних	зборах	акціонерного	товариства	

може	бути	фізична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи,	а	та-
кож	уповноважена	особа	держави	чи	територіальної	громади

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	вида-
на	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	 іншими	посадовими	

особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	посвідчуватися	депо-
зитарною	установою	у	встановленому	Національною	комісією	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку	порядку.	Довіреність	на	право	участі	та	голосу-
вання	на	загальних	зборах	від	імені	юридичної	особи	видається	її	органом	
або	іншою	особою,	уповноваженою	на	це	її	установчими	документами.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	акціонер-
ного	товариства	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	пи-
тань,	порядку	денного	загальних	зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	(проти	
якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	загальних	збо-
рах	представник	повинен	 голосувати	 саме	 так,	 як	 передбачено	 завданням	
щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	
представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	загальних	зборах	акціо-
нерів	на	свій	розсуд.

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

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

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

ТАКОЖ	ЗВЕРТАЄМО	ВАШУ	УВАГУ,	що	власники	цінних	паперів,	 які	 не	
уклали	договору	з	депозитарною	установою	та	право	голосу	яких	обмежено	
згідно	пункту	10	розділу	VI	Закону	України	«Про	депозитарну	систему	України»,	
мають	право	бути	присутніми	та	зареєстрованими	на	загальних	зборах	акціо-
нерного	товариства,	що	проводяться	після	11.10.2014	року	(без	видачі	таким	
особам	бюлетеня	для	голосування).

Для	укладення	договору	з	депозитарною	установою	з	метою	мати	можли-
вість	голосувати	на	загальних	зборах	необхідно	звернутися	до	ТОВ	«АЛАН-
РЕЄСТР»	 (тел.:	 (0472)	 651-382,	 адреса:	 Черкаська	 область,	 м.	 Черкаси,	
вул.	Смілянська,	145,	контактна	особа	–	Бортник	Ю.З.).

Станом	на	дату	складання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідомлення	
про	проведення	загальних	зборів	–	27.04.2018	року	-	загальна	кількість	акцій	
становить	43	100	штук,	кількість	голосуючих	акцій	становить	37	351	штук.

Для	участі	у	зборах	акціонерам	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	осо-
бу	 (паспорт),	 який	зареєстрований	в	системі	реєстру	акціонерів	ПрАТ	«ГА-
ЛАНТ	-	12»,	і	є	дійсним	на	дату	проведення	зборів,	а	їх	представникам	–	дові-
реності,	 оформлені	 згідно	 з	 вимогами	 чинного	 законодавства	 України	 з	
посиланням	на	вище	вказаний	документ	акціонера.	Проекти	рішень	з	питань,	
включених	до	порядку	денного	загальних	зборів,	запропоновані	акціонерами,	
які	володіють	більш	як	5	відсотками	акцій	товариства	не	надходили.

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

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "РАМБУРС"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 22936378
3.	Місцезнаходження 04116,	Київ,	пр.	Перемоги	20,	

кв.	34
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 044	277-23-33	044	303-94-10	
5.	Електронна	поштова	адреса ramburs@ramburs.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	
додатково	 використовується	 емітентом	
для	розкриття	інформації

http://www.ramburs.com/ru/
documents/

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

Рiшенням	Загальних	зборiв	Товариства	вiд	29.04.2018р.	припинено	повно-
важення	Голови	Наглядової	ради	Товариства	Гаврилова	Олексія	Юрійовича.	
Повноваження	 припинено	 згідно	 протоколу	 Загальних	 зборів	№	 1/18	 від	
29.04.2018р.	Акцiонер	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	у	розмiрi	
75,5570%.	 Володiє	 пакетом	 акцiй	 емiтента	 у	 розмiрi	 70	 268	 000,00	 грн.	
Судимостi	 (в	тому	числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має,	перебував	на	посадi	Члена	наглядової	ради	протягом	7	рокiв.

Рiшенням	Загальних	зборiв	Товариства	вiд	29.04.2018р.,	Членом	на-
глядової	Ради	Товариства	обрано	Гаврилова	Олексія	Юрійовича.	Обрано	
згідно	протоколу	Загальних	зборів	№	1/18	від	29.04.2018р.

Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	75,5570%.
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	70	268	000,00	грн,	
Протягом	останнiх	5-ти	рокiв	обiймав	посади:	
З	01.07.1998р.	по	теперішній	час	–	Голова	правління	Підприємства	з	

іноземною	інвестицією	«Об’єднана	зернова	компанія».	Судимостi	(в	тому	
числi	 непогашеної)	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	має.	Обраний	
строком	до	дати	проведення	рiчних	загальних	зборiв	акцiонерiв	у	2019р.

Рiшенням	Наглядової	ради	Товариства	вiд	29.04.2018р.,	Головою	На-
глядової	Ради	Товариства	обрано	Гаврилова	Олексія	Юрійовича.	Обрано	
згідно	протоколу	Загальних	Наглядової	Ради	№	03-04/18	від	29.04.2018р.

Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	75,5570%.
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	70	268	000,00	грн,	

Протягом	останнiх	5-ти	рокiв	обiймав	посади:	
З	01.07.1998р.	по	теперішній	час	–	Голова	правління	Підприємства	з	

іноземною	інвестицією	«Об’єднана	зернова	компанія».	Судимостi	(в	тому	
числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	

Обраний	 строком	 до	 дати	 проведення	 рiчних	 загальних	 зборiв	
акцiонерiв	у	2019р.

Рiшенням	Загальних	зборiв	Товариства	вiд	29.04.2018р.	припинено	по-
вноваження	Члена	Наглядової	 ради	 Товариства	Стеценка	Олександра	
Павловича.	Повноваження	припинено	згідно	протоколу	Загальних	зборів	
№	1/18	від	29.04.2018р.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	у	
розмiрi	 0,00%.	 Судимостi	 (в	 тому	 числi	 непогашеної)	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має,	перебував	на	посадi	Члена	наглядової	ради	про-
тягом	1-го	року	та	4-ох	місяців.

Рiшенням	Загальних	зборiв	Товариства	вiд	29.04.2018р.,	Членом	на-
глядової	Ради	Товариства	обрано	Стеценка	Олександра	Павловича.	Об-
рано	згідно	протоколу	Загальних	зборів	№	1/18	від	29.04.2018р.	

Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,00%.
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	0,00	грн,	
Протягом	останнiх	6-ти	рокiв	обiймав	посаду	Доцента	кафедри	загаль-

ної	хiрургiї	№2	Нацiонального	медичного	унiверситету	iм.	О.О.	Богомольця
Судимостi	(в	тому	числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	

не	має.	
Обраний	 строком	 до	 дати	 проведення	 рiчних	 загальних	 зборiв	

акцiонерiв	у	2019р.
Рiшенням	Загальних	зборiв	Товариства	вiд	29.04.2017р.,	Ревізором	То-

вариства	обрано	Ободовську	Ольгу	Володимирівну.	Обрано	згідно	прото-
колу	Загальних	зборів	№	1/18	від	29.04.2018р.

Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	0,00%.
Володiє	пакетом	акцiй	емiтента	у	розмiрi	0,00	грн,	
Протягом	останнiх	5-ти	рокiв	обiймала	посади:	економіста	ПРАТ	«РАМ-

БУРС»,	Члена	Ревізійної	комісії	ПАТ	«ППР	Броварський».
Судимостi	(в	тому	числi	непогашеної)	за	корисливi	та	посадовi	злочини	

не	 має.	 Обрана	 строком	 до	 дати	 проведення	 рiчних	 загальних	 зборiв	
акцiонерiв	у	2019р.

Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-
титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	
законодавством.	

Голова правління  Костенко Ліна Анатоліївна
02.05.2018р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

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

СТВО	«КЕПIТЕЛ	БIЛДIНГ	КОРПОРЕЙШЕН»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	33957191
3.	Місцезнаходження:	84313	місто	Краматорськ,	вулиця	Олекси	Тихого,	

будинок	10,	офіс	306
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(050)	648-28-41,	-
5.	Електронна	поштова	адреса:	kbk@mako-holding.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://33957191.smida.gov.ua/
7.	Вид	особливої	інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата	 прийняття	 рішення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	

значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	
Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	-	загальні	

збори	акціонерів	Товариства;	
Характер	правочинiв	-	укладання	будь-яких	правочинiв	пов'язаних	з	за-

лученням	Товариством	грошових	коштiв	(кредитних	договорiв,	договорiв	
позики	та	iнш.)	та	забезпеченням	виконання	зобов'язань	Товариства	за	та-
кими	договорами	 (договори	 застави,	 поруки	 та	 iнш.),	 гранична	 сукупна	
сума	 таких	 правочинiв	 не	 може	 бути	 бiльше	 100	 000	 000,00	 грн.	 (сто	
мiльйонiв	гривень	00	копiйок).

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	-	55	083,2	тис.грн.

Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	
активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках)	-	181,54.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	1	000	000	шт.,	кількість	голосую-
чих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	968	730	шт.,	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	968	730	голосів,	«про-
ти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	брали	участь	у	голосуван-
ні»		-	0	голосів,	«за	бюлетенями,	визнаними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	 прийняття	 рішення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	-	загальні	
збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	правочинiв	 -	 укладання	будь-яких	правочинiв	пов'язаних	 з	
купiвлею-продажем	 Товариством	 нерухомого	 майна,	 гранична	 сукупна	
сума	 таких	 правочинiв	 не	 може	 бути	 бiльше	 100	 000	 000,00	 грн.	
(сто	мiльйонiв	гривень	00	копiйок).

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	-	55	083,2	тис.грн.

Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	
активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках)	-	181,54.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	1	000	000	шт.,	кількість	голосую-
чих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	968	730	шт.,	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	968	730	голосів,	«про-
ти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	брали	участь	у	голосуван-
ні»	-	0	голосів,	«за	бюлетенями,	визнаними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	 прийняття	 рішення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	-	загальні	
збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	правочинiв	 -	 укладання	будь-яких	правочинiв	пов'язаних	 з	
купiвлею-продажем	Товариством	транспортних	засобiв,	гранична	сукупна	
сума	таких	правочинiв	не	може	бути	бiльше	20	000	000,00	грн.	(двадцяти	
мiльйонiв	гривень	00	копiйок).

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	-	55	083,2	тис.грн.

Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	
активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках)	-	35,31.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	1	000	000	шт.,	кількість	голосую-
чих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	968	730	шт.,	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	968	730	голосів,	«про-
ти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	брали	участь	у	голосуван-
ні»		-	0	голосів,	«за	бюлетенями,	визнаними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	 прийняття	 рішення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	-	загальні	
збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	правочинiв	-	щодо	розмiщення	у	якостi	депозитних	вкладiв	
належних	 Товариству	 грошових	 коштiв;	 гранична	 сукупна	 сума	 таких	
правочинiв	не	може	бути	бiльше	20	000	000,00	грн.	(двадцять	мiльйонiв	
гривень	00	копiйок).

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	-	55	083,2	тис.грн.

Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	
активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках)	-	36,31.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	1	000	000	шт.,	кількість	голосую-
чих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	загальних	зборах	-	968	730	шт.,	
кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	«за»	-	968	730	голосів,	«про-
ти»	-	0	голосів,	«утримались»	-	0	голосiв,	«не	брали	участь	у	голосуван-
ні»		-	0	голосів,	«за	бюлетенями,	визнаними	недійсними»	-	0	голосiв.

Дата	 прийняття	 рішення	 про	 попереднє	 надання	 згоди	 на	 вчинення	
значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	

Найменування	уповноваженого	органу,	що	прийняв	рішення	-	загальні	
збори	акціонерів	Товариства;	

Характер	правочинiв	 -	 укладання	будь-яких	правочинiв	пов'язаних	 з	
купiвлею-продажем	Товариством	корпоративних	прав	та	цiнних	паперiв	
iнших	суб'єктiв	 господарських	правовiдносин	 (господарських	товариств,	
об'єднань	пiдприємств,	 iнвестицiйних	фондiв),	гранична	сукупна	сума	та-
ких	правочинiв	не	може	бути	бiльше	100	000	000,00	грн.	 (сто	мiльйонiв	
гривень	00	копiйок).

Вартість	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	-	55	083,2	тис.грн.

Співвідношення	граничної	сукупності	вартості	правочинів	до	вартості	
активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	(у	відсот-
ках)	-	181,54.

Загальна	кількість	голосуючих	акцій	-	1	000	000	шт.,	кількість	голосу-
ючих	 акцій,	 що	 зареєстровані	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 -	
968	 730	 шт.,	 кількість	 голосуючих	 акцій,	 що	 проголосували	 «за»	 -	
968	 730	 голосів,	 «проти»	 -	 0	 голосів,	 «утримались»	 -	 0	 голосiв,	 «не	
брали	участь	у	 голосуванні»	 -	0	 голосів,	«за	бюлетенями,	визнаними	
недійсними»	-	0	голосiв.

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		 Чиньонова	О.	С.
02.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.	Загальні	відомості	1.	Повне	найменування	емітента	ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКУПНЯНСьКЕ 
ХЛIБОПРИЙМАЛьНЕ ПIДПРИЄМСТВО»,	2.	Код	за	ЄДРПОУ	
00952433,	3.	Місцезнаходження	31614,	смт.	Закупне,	вул.	Центральна,28.	4.	
Міжміський	 код,	 телефон	 та	факс	 (03859)20151	 5.	 Електронна	 поштова	
адреса	zakypnahpp@i.ua	6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатко-
во	використовується	емітентом	для	розкриття	інформації	http://zakypna.pat.

ua/	7.Вид	собливої	інформації	Зміна складу посадових осіб емітента. II.	
Текст	 повідомлення:	 Рiшенням	 наглядової	 ради	 ПрАТ	 «Закупнянське	
хлiбоприймальне	пiдприємство»	вiд	04.05.2018	року(протокол	№5)	обрано	
Манича	Сергiя	Михайловича	з	05.04.2018	року	Директором	ПрАТ	«Закуп-
нянське	хлiбоприймальне	пiдприємство»,	строком	на	1	рiк,	акцiями	товари-
ства	не	володiє,	згоди	на	оприлюднення	паспортних	даних	не	надано,	суди-
мостей	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.Попереднє	мiсце	працi	за	
останнi	5	рокiв	–	голова	правлiння	ПрАТ	«Закупнянське	хлiбоприймальне	
пiдприємство».	Голова	правління	Манич	С.	М.	

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИчЕ 

ПIДПРИЄМСТВО  
«ТВIН-ДРУК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО	«ВИРОБНИЧЕ	ПIДПРИЄМСТВО	«ТВIН-ДРУК».	
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	23454034.	
3.	Місцезнаходження:	61172	м.	Харків,	вул.	Роганська,	буд.149.	
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(057)	716-37-32,	(057)	714-54-34.	
5.	Електронна	поштова	адреса:	twin@maxima.kharkov.ua.	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://labelcap.com.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 
На	підставі	рішення	загальних	зборів	акціонерів	(протокол	№3004/2018	

від	30.04.2018р.)	припинено	з	30.04.2018р.	повноваження	на	посаді	Голо-
ва	Наглядової	ради	Письменному	Едуарду	Iллiчу	(особа	не	надала	згоди	
на	розкриття	паспортних	даних).	Розмір	пакета	акцій	емітента,	які	нале-
жать	особі	-	48,2306%	від	загальної	кількості	акцій.	Обґрунтування	змін	-	
рішення	загальних	зборів	акціонерів.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	
та	посадові	злочини	не	має.	Перебував	на	посаді	протягом	10	років	7	мі-
сяців.

На	підставі	рішення	загальних	зборів	акціонерів	(протокол	№3004/2018	
від	30.04.2018р.)	припинено	з	30.04.2018р.	повноваження	на	посаді	Член	
Наглядової	ради	Письменному	Олегу	Едуардовичу	(особа	не	надала	зго-
ди	на	розкриття	паспортних	даних).	Розмір	пакета	акцій	емітента,	які	на-
лежать	особі	-	1,9044%	від	загальної	кількості	акцій.	Обґрунтування	змін	
-	рішення	загальних	зборів	акціонерів.	Непогашеної	судимості	за	корис-
ливі	та	посадові	злочини	не	має.	Перебував	на	посаді	протягом	2	років	
1	місяця.

На	підставі	рішення	загальних	зборів	акціонерів	(протокол	№3004/2018	
від	30.04.2018р.)	припинено	з	30.04.2018р.	повноваження	на	посаді	Член	
Наглядової	ради	Петеру	Брауеру	(особа	не	надала	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних).	Особа	пакетом	акцій	емітента	не	володіє,	частки	у	
статутному	капіталі	емітента	не	має.	Обґрунтування	змін	-	рішення	за-
гальних	зборів	акціонерів.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	поса-
дові	злочини	не	має.	Перебував	на	посаді	протягом	2	років	1	місяця.

На	підставі	рішення	загальних	зборів	акціонерів	(протокол	№3004/2018	
від	 30.04.2018р.)	 обрано	 з	 01.05.2018р.	 на	 посаду	 Голова	Наглядової	
ради	Письменного	Едуарда	Iллiча	(особа	не	надала	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних)	строком	на	3	(три)	роки.	Особа	-	Голова	Наглядової	
ради	не	є	представником	акцiонера,	групи	акцiонерiв,	незалежним	дирек-
тором.	Особа	-	є	акцiонером	Товариства.	Розмір	пакета	акцій	емітента,	
які	належать	особі	-	48,2306%	від	загальної	кількості	акцій.	Обґрунтуван-
ня	змін	-	рішення	загальних	зборів	акціонерів.	Непогашеної	судимості	за	
корисливі	 та	 посадові	 злочини	 не	має.	 Інші	 посади	 протягом	останніх	
п'яти	років:	обiймає	посаду	Голова	Наглядової	ради	АТ	«ВП	«ТВIН-ДРУК»	
з	2007р.	

На	підставі	рішення	загальних	зборів	акціонерів	(протокол	№3004/2018	
від	30.04.2018р.)	обрано	з	01.05.2018р.	на	посаду	Член	Наглядової	ради	
Письменного	Олега	Едуардовича	(особа	не	надала	згоди	на	розкриття	
паспортних	 даних)	 строком	 на	 3	 (три)	 роки.	Особа	 -	Член	Наглядової	
ради	не	є	представником	акцiонера,	групи	акцiонерiв,	незалежним	дирек-
тором.	Особа	є	акцiонером	Товариства.	Розмір	пакета	акцій	емітента,	які	
належать	особі	 -	1,9044%	від	загальної	 кількості	акцій.	Обґрунтування	
змін	-	рішення	загальних	зборів	акціонерів.	Непогашеної	судимості	за	ко-
рисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Інші	посади	протягом	останніх	п'яти	
років:	 обiймає	 посаду	 Член	 Наглядової	 ради	 АТ	 «ВП	 «ТВIН-ДРУК»	 з	
2016р.	Особа	бiльше	п'яти	рокiв	постiйно	мешкає	у	Нiмеччинi.	Інших	по-
сад	в	Українi	не	займає.	Вiдомостi	про	роботу	за	межами	України	особа	
не	надала.

Рішенням	 загальних	 зборів	 акціонерів	 (протокол	 №3004/2018	 від	
30.04.2018р.)	було	прийнято	рішення	обрати	Наглядову	раду	у	кількості	
2	(двох)	осіб,	тому	інші	члени	Наглядової	ради	не	обираються.

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

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

2.	Голова	Правління		 Бартишев	А.В.		 М.П.	03.05.2018

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

тю) емітента 
1.	Повне	найменування	
емітента	

ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЛЮБОТИНСьКИЙ 
ХЛIБОЗАВОД"

2.	Ідентифікаційний	код	за	
ЄДРПОУ	емітента	

00381976

3.	Місцезнаходження	емітента 62433	Харкiвська	обл.,	Харкiвський	р-н,	
м.	Люботин	вул.	Деповська,	127

4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс	емітента	

(057)	76-808-76	(057)	760-16-84

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

lxz@ft.net.ua

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

www.lhz.nr-avers.com.ua

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

Посадова	особа	Голова	Наглядової	ради	Мiльчевський	Олександр	
Вiкторович	(паспорт:	серiя	МК	номер	367262	виданий	Московським	МВ	
ХМУ	УМВС	України	 в	 Харкiвськiй	 областi,	 16.01.1997)	 припинено	 по-
вноваження	 27.04.2018	р.	 на	 пiдставi	 рiшення	 загальних	 зборiв	
акцiонерiв	 (Протокол	№1/18	 вiд	 27.04.2018р.)	 у	 зв'язку	 з	 закiнченням	
термiну	 дiї	 повноважень.	 Часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	 не	
володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не-
має.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	з	19.04.2017	
року.	

Посадова	особа	Голова	Наглядової	ради	Олефiр	Альона	Миколаїв-
на	 (паспорт:	 серiя	 МН	 номер	 593598	 виданий	 Жовтневим	 РВ	 ХМУ	
УМВС	 України	 в	 Харкiвськiй	 областi,	 29.05.2003)	 обрано	 на	 посаду	
27.04.2018р.	 рiшенням	 засiдання	 Наглядової	 ради	 (Протокол	 б/н	 вiд	
27.04.2018р.)	з	числа	обраних	загальними	зборами	членiв	Наглядової	
ради	(Протокол	№1/18	вiд	27.04.2018р.),	термiном	на	3	роки.	Посадова	
особа	є	акцiонером	та	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	
6,2730%	(200000	шт.).	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 немає.	Протягом	 останнiх	 п'яти	 рокiв	 обiймала	 посади:	 тим-
часово	не	працює.	

Посадова	 особа	 Член	 Наглядової	 ради	 Мiльчевська	 Олена	 Iгорiвна	
(паспорт:	серiя	МК	номер	837826	виданий	ЦВМ	Дзержинського	РВ	ХМУ	
УМВС	України	в	Харкiвськiй	областi,	14.05.1998)	припинено	повноважен-
ня	27.04.2018	р.	на	пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	(Прото-
кол	№1/18	вiд	27.04.2018р.)	у	зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повнова-
жень.	 Часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	
особа	перебувала	на	посадi:	з	19.04.2017	року.	

Посадова	особа	Член	Наглядової	ради	Олефiр-Арiане	Наталiя	Мико-
лаївна	 (паспорт:	 серiя	 МТ	 номер	 211015	 виданий	Жовтневим	 РВ	 ХМУ	
ГУМВС	 України	 в	 Харкiвськiй	 областi,	 15.12.2011)	 обрано	 на	 посаду	
27.04.2018р.	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 (Протокол	 №1/18	 вiд	
27.04.2018р.),	термiном	на	3	роки.	Посадова	особа	є	акцiонером	та	володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	6,2730%	(200000	шт.).	Непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Протягом	останнiх	
п'яти	 рокiв	 обiймала	 посади:	 економiст	 ПрАТ	«Люботинський	
хлiбозавод».	

Посадова	 особа	 Член	 Наглядової	 ради	 Гудзенко	 Тетяна	 Валерiївна	
(паспорт:	 серiя	 МН	 номер	 828072	 виданий	Жовтневим	 РВ	 ХМУ	 УМВС	
України	 в	 Харкiвськiй	 областi,	 06.03.2006)	 припинено	 повноваження	
27.04.2018	р.	на	пiдставi	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	 (Протокол	
№1/18	вiд	27.04.2018р.)	у	зв'язку	з	закiнченням	термiну	дiї	повноважень.	
Посадова	особа	є	акцiонером	та	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	
емiтента	 0,0627	%	 (2000	шт.).	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	 злочини	 немає.	 Строк,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	
посадi:	з	19.04.2017	року.	

Посадова	 особа	 Член	Наглядової	 ради	 Левада	 Вiктор	Миколайович	
(паспорт:	серiя	ММ	номер	615938	виданий	Пiсочинським	ВМ	Харкiвського	
РВ	 УМВС	 України	 в	 Харкiвськiй	 областi,	 18.10.2000)	 обрано	 на	 посаду	
27.04.2018р.	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 (Протокол	 №1/18	 вiд	
27.04.2018р.),	термiном	на	3	роки.	Посадова	особа	є	акцiонером	та	володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	9,8000	%	(312451	шт.).	Непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Протягом	останнiх	
п'яти	рокiв	обiймав	посади:	фiзична	особа	-	пiдприємець.

Генеральний	директор	____________	Кульбашна	Наталiя	Зосимiвна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1.1. 
Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КІРОВОГРАДСьКИЙ «ОБЛСІЛьКОМУНГОСП»;	
1.2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	01237856;	1.3.Місцезнаходження:	25006,	
Кіровоградська	обл.,м.	Кіровоград,	вул.		Преображенська,26-Б;	1.4.	Міжміський	
код,	 телефон,	 факс:(0522)	 24-44-09	 1.5.	 Електронна	 поштова	 адреса: 
01237856@at24.com.ua	;	1.6.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет	для	розкриття	
інформації:	www.kir-oskh.org.ua;	1.7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента. На	пiдставi	рiшення	Загальних	
зборів	акціонерів	ПрАТ	«Кіровоградський	«Облсількомунгосп»	вiд	16.04.2015р.	
(Протокол	№	16	від	16.04.2015р.)	спочатку	припинено	повноваження	Директора	
Товариства	Кабузенка	Володимира	Артемовича,	а	потім	продовжено	термін	дії	
повноважень	 Директора	 Кабузенка	 Володимира	 Артемовича	 (паспорт	 ЕА	
775870,	 виданий	 Кіровським	 РВ	 УМВС	 України	 в	 Кiровоградськiй	 обл.	
06.10.2000р.)	Пiдстава	-	закiнчення	строку	дiї	повноважень	директора	згідно	
Статуту	та	трудового	контракту.	Перебував	на	посадi	Директора	з	15.03.2011р.,	
до	цього	обіймав	посаду	Голови	Правління	ВАТ	«Кіровоградський	«Облсілько-
мунгосп».	Непогашеної	судимостi	за	посадовi	та	корисливi	злочини	не	має,	
володiює	118788	акцiями	Товариства	на	суму	29697,00	 грн.,	що	становить	
33,1529%	статутного	капiталу.	Переобрано	терміном	на	3	роки.	Особа,	зазначе-
на	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	
та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	законодавством	України	Ди-
ректор	Кабузенко	Володимир	Артемович.	Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента	 1.1.Повне	 найменування	
емітента:Приватне	акцiонерне	товариство	«Кіровоградський	«Облсількомун-
госп»;	1.2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	01237856;	1.3.Місцезнаходження:	
25006,	Кіровоградська	обл.,м.	Кіровоград,	вул.	Преображенська,26-Б;	1.4.	Між-
міський	код,	телефон,	факс:(0522)	24-44-09	1.5.	Електронна	поштова	адреса:	
01237856@at24.com.ua	;	1.6.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет	для	розкриття	
інформації:	komgosp.at24.com.ua;	1.7.	Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товари-
ства (крім публічного акціонерного товариства).ІІ.	 Емiтентом	отримано	
30	 квiтня	 2018	 року	 Зведений	 облiковий	 реєстр	 власникiв	 ЦП	 станом	 на	
24.04.2018	року	вiд	ПАТ	«НДУ»,	в	якому	виявлено	слiдуючi	змiни:	Зменшилась	
кiлькiсть	цiнних	паперiв	у	фiзичної	особи	№1:	було	-	118788	шт.	простих	iменних	
акцiй	на	суму	за	номiналом	-	29697,00	грн.,	вiдсоток	до	загальної	кiлькостi	акцiй	
-	33,15%,	вiдсоток	до	кiлькостi	голосуючих	акцiй	-	44,95%	,	стало	-	0	штук	про-
стих	 iменних	акцiй	на	суму	за	номiналом	 -	0,00	 грн.,	вiдсоток	до	загальної	
кiлькостi	акцiй	-т0%,	вiдсоток	до	кiлькостi	голосуючих	акцiй	-	0%.	У	фізичної	осо-
би	№	2	 збiльшилась	 кiлькiсть	цінних	паперів:	 було	 -	 145460	штук	 простих	
iменних	акцiй	на	суму	 за	номiналом	 -	36365,00	 грн.,	 вiдсоток	до	 загальної	
кiлькостi	акцiй	-	40,60%,	вiдсоток	до	кiлькостi	голосуючих	акцiй	-	55,04%,	стало	
264248	шт.на	суму	за	номiналом	-	66062,00	грн.,	вiдсоток	до	загальної	кiлькостi	
акцiй	73,75%,	вiдсоток	до	кiлькостi	голосуючих	акцiй	-	100%.	ІІІ. Особа,	зазначе-

на	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	
та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	законодавством	України	Ди-
ректор	Кабузенко	Володимир	Артемович.	Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента 1.1.Повне	найменування	емітента:	При-
ватне	акцiонерне	товариство	«Кіровоградський	«Облсількомунгосп»;	1.2.	Іден-
тифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	01237856;	1.3.Місцезнаходження:	25006,	Кірово-
градська	обл.,м.	Кіровоград,	вул.	Преображенська,26-Б;	1.4.	Міжміський	код,	
телефон,	факс:(0522)	24-44-09	1.5.	Електронна	поштова	адреса:	01237856@
at24.com.ua	;	1.6.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет	для	розкриття	інформації:	
komgosp.at24.com.ua;	1.7.	Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.ІІ.	Загальними	зборами	
акцiонерiв	вiд	30.04.2018р.	прийнято	рiшення	надати	попередню	згоду	(схва-
лення)	на	вчинення	(укладання)	Товариством	значних	правочинiв,	якi	будуть	
вчинятися	Товариством	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	цього	рiшення,	
якщо	гранична	вартiсть	майна	або	послуг,	що	є	або	буде	предметом	даних	
правочинiв	буде	бiльше	10	%	вартостi	активiв	Товариства	за	даними	рiчної	
фiнансової	звiтностi	за	2017	рiк	та	предметом	(характером)	яких	є:	одержання	
Товариством	грошових	коштiв	(кредитiв/позик,	прийняття	грошових	зобов’язань),	
передача	майна	(майнових	прав)	Товариства	в	заставу/iпотеку	та/або	укладан-
ня	iнших	договорiв	забезпечення	виконання	зобов’язань	(в	т.ч.	договору	поруки)	
Товариства	та/або	забезпечення	зобов’язань	будь-яких	третiх	осiб;	договорiв	
купiвлi-продажу	майна	(в	тому	числi	нерухомого	майна),	договорiв	на	надання	
послуг	Товариством.	Пiд	значним	правочином	слiд	також	розумiти	вчинення	
(укладання),	пов’язаних	з	значними	правочинами,	будь-яких	iнших	правочинiв,	
договорiв	i	документiв,	додаткових	угод	(доповнень)	до	дiючих	договорiв	(угод/
контрактiв),	що	були	укладенi	Товариством	або	будуть	вчинятися	Товариством	
протягом	одного	року	з	дати	прий	няття	цього	рiшення	i	не	пiзнiше	30.04.2019р.	
Гранична	 сукупна	 вартiсть	 таких	 правочинiв	 не	 повинна	 перевищувати	
3	000	000,00	грн.	на	день	вчинення	таких	правочинiв	або	еквiвалент	цiєї	суми	в	
євро	чи	доларах	США.	Уповноважити	Директора	Товариства	на	укладання	кож-
ного	такого	правочину	вiд	iменi	Товариства	з	правом	пiдпису	договорiв/додатко-
вих	угод/контрактiв	та	будь-яких	iнших	документiв,	необхiдних	для	укладання	
цих	правочинiв.	Всi	 iншi	умови	цих	договорiв/додаткових	угод/контрактiв	та	
iнших	документiв,	необхiдних	для	укладання	цих	правочинiв	Директор	узгоджує	
самостiйно	на	власний	розсуд.	Кiлькiсть	зазначених	вище	правочинiв,	якi	будуть	
вчинятися	протягом	зазначеного	перiоду,	необмежена.	Значнi	правочини,	на	
вчинення	яких	надана	попередня	згода,	вчиняються	вiдповiдно	до	норм	законо-
давства	та	Статуту	Товариства.Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	
для	участi	в	зборах-	264248шт.;	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	прого-
лосували	«ЗА»-	264248	шт;	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосу-
вали	«ПРОТИ»-0..ІІІ. Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	ін-
формації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	
згідно	із	законодавством	України	Директор	Кабузенко	Володимир	Артемович.	

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.1.Повне	найменування	емітента:ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-

СТВО	«БОБРИНЕЦЬКА	СІЛЬГОСПТЕХНІКА»1.2.код	за	ЄДРПОУ	емітента:	
03748779;	1.3.Місцезнаходження:	27200,	Кіровоградська	обл.,	м.	Бобри-
нець,	 вул.	 Промислова,6;	 1.4.	 Міжміський	 код,	 телефон,	 факс:	 
(05257)3-47-78,	(05257)3-40-29	1.5.Електронна	поштова	адреса:03748779@
at24.com.ua;	1.6.	Cторінка	в	мережі	 Інтернет	для	розкриття	 інформації:	
bobrintech.at24.com.ua;	1.7. Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	прий-
няття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	право-
чинів.	 ІІ.	Рiчнi	загальнi	збори	акцiонерiв	27.04.2018р.	прийняли	рiшення	
про	попереднє	схвалення	значних	правочинiв,	якi	можуть	вчинятися	Това-
риством	у	перiод	з	27.04.2018р.	до	наступних	загальних	зборiв	акцiонерiв	
Товариства,	але	не	пiзнiше	30.04.2019	р.,	якщо	гранична	вартiсть	майна	
або	послуг,	що	є	або	буде	предметом	даних	правочинiв	буде	бiльше	25	%	
вартостi	активiв	Товариства	за	даними	рiчної	фiнансової	звiтностi	за	2017	
рiк,	а	саме:	правочинiв,	направлених	на	отримання	Товариством	грошових	
коштiв	(позики,	кредитiв),	договорiв	поставки,	купiвлi-продажу,	надання	по-
слуг,	 договорiв	 застави	майна	Товариства,	 договорiв	 поруки,	 договорiв	
майнової	 поруки	 (в	 тому	 числi	майном	Товариства),	 договорiв	 гарантiї,	
договорiв	факторингу,	договорiв	iпотеки	(в	тому	числi	стосовно	нерухомого	
майна	Товариства)	та	 iнших	договорiв	на	суму	бiльшу	нiж	7	749	000,00	
гривень	або	еквiвалент	цiєї	суми	в	євро	чи	доларах	США,	визначений	за	

офiцiйним	курсом	Нацiонального	банку	України	на	день	пiдрахунку	гра-
ничної	 сукупної	 вартостi.	 Пiд	 значним	 правочином	 слiд	 також	 розумiти	
укладання	додаткових	угод	(доповнень)	на	зазначену	вище	суму,	до	дiючих	
договорiв	(угод/контрактiв),	що	були	укладенi	Товариством.	Уповноважити	
з	правом	передоручення	Директора	Товариства	на	укладання	кожного	та-
кого	правочину	вiд	iменi	Товариства	з	правом	пiдпису	договорiв/додатко-
вих	угод/контрактiв	та	 iнших	документiв,	необхiдних	для	укладання	цих	
правочинiв.	Кiлькiсть	зазначених	вище	правочинiв,	якi	будуть	вчинятися	
протягом	зазначеного	перiоду,	необмежена.	Правочини,	на	вчинення	яких	
надане	попереднє	схвалення,	вчиняються	вiдповiдно	до	норм	чинного	за-
конодавства	та	Статуту	Товариства.	Товариство	усвiдомлює,	що	вчинення	
значного	правочину	є	чинним	незалежно	вiд	збiльшення	у	майбутньому	
ринкової	 вартостi	 майна	 Товариства,	 збiльшення/зменшення	 вартостi	
активiв	Товариства	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi,	а	та-
кож	можливих	коливань	курсу	гривнi	до	iноземних	валют.

Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	–	2010421	шт.,	Кiлькiсть	голосую-
чих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	зборах	–	1536192	шт.	Кiлькiсть	го-
лосуючих	акцiй,	що	проголосували	«ЗА»	-1536192	шт.,	Кiлькiсть	голосую-
чих	 акцiй,	 що	 проголосували	 «ПРОТИ»	 -0.ІІІ.Особа,	 зазначена	 нижче,	
підтверджує	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	ви-
знає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	законодавством	України	Ди-
ректор	Цесарський	Анатолій	Юрійович.	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БОБРИНЕЦьКА СІЛьГОСПТЕХНІКА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ 
«ЄВРОIНС УКРАїНА»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 22868348
3.	Місцезнаходження 03150,	м.	Київ	,	Велика	

Василькiвська,	102
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0442474477	0445290894
5.	Електронна	поштова	адреса euroins@euroins.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

euroins.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На	засiданнi	Наглядової	ради	ПрАТ	«СК	«Євроiнс	Україна»	(Протокол	

вiд	02.05.2018р.),	прийнято	рiшення	обрати	пана	Васiл	Стефанов	Стефа-
нов	Головою	Наглядової	ради	з	02.05.2018р.	

Васiл	Стефанов	Стефанов	обраний	на	посаду	Голови	Наглядової	ради	
Товариства	з	02.05.2018р.	на	три	роки,	є	представником	акцiонера,	згоду	на	
розкриття	паспортних	даних	не	давав,	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	
не	володiє	(0%),	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має,	протягом	останнiх	п’яти	рокiв	перебував	на	наступних	посадах:

Березень	2013	–	дотепер	-	Євро-Фiнанс	АТ,	член	Ради	Директорiв	i	Го-
лова	 iнвестицiйної	 банкiвської	 дiяльностi	 i	 злиттiв	 та	 поглинань,	
iнвестицiй;

Березень	2013	–	дотепер:	Авто	Юнiон	Пропертiс,	експерт	з	управлiння	
сiльськогосподарськими	 землями,	 Управляюча	 компанiя	 Булленд	
Iнвестментс	РЕIТ;

Вересень	2009	–	дотепер	–	Вiнарт	Стефановi	Лтд,	спiввласник	i	керу-
ючий	директор;

Вересень	 2008	 –	 дотепер	 –	 Арконт-А	 Лтл	 /	 Арконт-Iнвест	 Лтд.,	
Спiввласник,	Фiнансовий	i	Бiзнес	Директор	–	Мiжнароднi	клiєнти.

30.09.2016-12.04.2017	 -	Голова	Наглядової	ради	ПАТ	«СК	«Євроiнс	
Україна»;

13.04.2017-27.04.2018	-	Голова	Наглядової	ради	ПрАТ»СК	«Євроiнс	
Україна»

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 Волков	Олександр	Васильович	
Голова	Правлiння	 (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РЕСПЕКТ»

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

нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ

СТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"РЕСПЕКТ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 22448445
3.	Місцезнаходження 65029,	Одеса,	Князiвська,	буд.	15,	

кв.1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

0487779548	0487123198

5.	Електронна	поштова	адреса respect@respectins.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтер-
нет,	яка	додатково	використовуєть-
ся	емітентом	для	розкриття	інфор-
мації

www.respectins.com

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	прийняття	рішення	
про	виплату	дивідендів

II. Текст повідомлення
18.04.2018	 року	 -	 дата	 прийняття	 рiчними	 Загальними	 зборами	

акцiонерiв	Товариства
(Протокол	№12	вiд	18.04.2018	року)	прийнято	рiшення	про	виплату	

щорiчно	фiксованого	дивiденду	на	кожну	привiлейовану	акцiю	у	розмiрi,	
встановленому	 п.	 4.2.1.2	 Статуту	 Товариства,	 один	 вiдсоток	 вiд	
номiнальної	вартостi	однiєї	привiлейованої	акцiї,	що	складає	–	0,10	гри-
вень	(Нуль	гривен	10	копiйок)	у	спосiб	-	безпосередньо	акцiонерам.	

Протоколом	 Наглядової	 ради	 Товариства	 (Протокол	 №	 13	 вiд	
04.05.2018р.)	,	встановлена	дата	складання	перелiку	осiб,	якi	мають	пра-
во	на	отримання	дивiдендiв	за	привiлейованими	акцiями	–	31.01.2018р.,	
а	також	встановлений	строк	та	порядок	виплати:

Виплата	щорiчно	фiксованого	дивiденду	буде	здiйснюватися	у	строк	з	
10.05.2018	р.	по	31.05.2018р.

Порядок	 виплати	 щорiчно	 фiксованого	 дивiденду	 на	 кожну	
привiлейовану	акцiю	буде	здiйснюватись	вiдповiдно	до	ч.	5.	ст.	30	Закону	
України	 «Про	 акцiонернi	 товариства»	 та	 рiшення	 загальних	 зборiв	
акцiонерiв	вiд	18.04.2018р.	у	спосiб	безпосередньо	акцiонерам,	у	наступ-
ному	порядку:	шляхом	перерахування	всiєї	розрахованої	суми	дивiдендiв	
в	повному	обсязi	на	банкiвськiй	рахунок	акцiонера.	

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 Сiлов	Анатолiй	Дмитрович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 04.05.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Олександрійське	підприємство	з	племінної	справи	в	тваринництві»;	
1.2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00700312;	
1.3.	Місцезнаходження:	28000,	кіровоградська	обл.,	м.	Олександрія,	

Войнівське	шосе,2;	
1.4.	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	 05235	 -4-53-47	 

05235	-4-53-47;
1.5.	Електронна	поштова	адреса:	00700312@at24.com.ua;	
1.6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	oleksandrplem.at24.com.ua;	
1.7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	

попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.
ІІ.	Рiчнi	 загальнi	 збори	акцiонерiв	 30.04.2018р.	 прийняли	рiшення	

про	попереднє	схвалення	значних	правочинiв,	якi	можуть	вчинятися	То-
вариством	 у	 перiод	 з	 30.04.2018р.	 до	 наступних	 загальних	 зборiв	
акцiонерiв	 Товариства,	 але	 не	 пiзнiше	 30.04.2019	 р.,	 якщо	 гранична	
вартiсть	майна	або	послуг,	що	є	або	буде	предметом	даних	правочинiв	
буде	 бiльше	 25	 %	 вартостi	 активiв	 Товариства	 за	 даними	 рiчної	

фiнансової	звiтностi	за	2017	рiк,	а	саме:	правочинiв,	направлених	на	
отримання	Товариством	грошових	коштiв	(позики,	кредитiв),	договорiв	
поставки,	купiвлi-продажу,	надання	послуг,	договорiв	застави	майна	То-
вариства,	договорiв	поруки,	договорiв	майнової	поруки	 (в	тому	числi	
майном	Товариства),	договорiв	гарантiї,	договорiв	факторингу,	договорiв	
iпотеки	(в	тому	числi	стосовно	нерухомого	майна	Товариства)	та	iнших	
договорiв	на	суму	бiльшу	нiж	211	425,00	 гривень	або	еквiвалент	цiєї	
суми	 в	 євро	 чи	 доларах	 США,	 визначений	 за	 офiцiйним	 курсом	
Нацiонального	 банку	України	 на	 день	 пiдрахунку	 граничної	 сукупної	
вартостi.	Уповноважити	з	правом	передоручення	Директора	Товариства	
на	укладання	кожного	такого	правочину	вiд	iменi	Товариства	з	правом	
пiдпису	 договорiв/додаткових	 угод/контрактiв	 та	 iнших	 документiв,	
необхiдних	для	укладання	цих	правочинiв.	Кiлькiсть	зазначених	вище	
правочинiв	необмежена.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	
для	участi	в	зборах-	538957	шт.;	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	
що	 проголосували	 «ЗА»-	 538957	 шт.;Загальна	 кiлькiсть	 голосуючих	
акцiй,	що	проголосували	«ПРОТИ»-0.	

ІІІ. Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	
що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	
згідно	 із	законодавством.	Генеральний	Директор	Полікарпов	Володи-
мир	Федорович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ОЛЕКСАНДРІЙСьКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОї СПРАВИ В ТВАРИННИЦТВІ»
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ХАРКIВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	 «ХАРКIВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ».	 2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ:	
14077940.	 3.	 Місцезнаходження:	 61013	 м.	 Харків,	 вул.	Шевченка,	 75.	
4.	Міжміський	 код,	 телефон	 та	факс:	 (057)	704-13-48,	 (057)	704-13-48.	
5.	Електронна	поштова	адреса:	hemk@maxima.kharkov.ua.	6.	Адреса	сто-
рінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації:	www.hemk.in.ua.	7.	Вид	особливої	 інформації	або	
інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	неру-
хомістю:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	
на	вчинення	значних	правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата	прийняття	загальними	зборами	товариства	рішення	про	попере-

днє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів	-	30.04.2018р.;	Відо-
мості	щодо	правочинів:	-	характер	правочинів	-	надано	попередню	згоду	
на	укладання	Генеральним	директором	Товариства	правочинів	зі	 здій-
снення	 електромонтажних	 робіт	 у	 житлових	 та	 нежитлових	 будівлях,	
якщо	ринкова	вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	такого	право-
чину,	перевищує	10	відсотків	вартості	активів	за	даними	останньої	річної	
фінансової	звітності	Товариства;	-	гранична	сукупність	вартості	правочи-
нів	-	40	000	000,00	(сорок	мільйонів	гривень	00	коп.)	грн.;	-	вартість	акти-
вів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності	 -	
6860,2	 тис.	 грн.;	 -	 співвідношення	 граничної	 сукупності	 вартості	
правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фі-
нансової	звітності	(у	відсотках)	-	583,07%;	-	загальна	кількість	голосуючих	
акцій	-	100	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	зареєстровані	для	участі	у	
загальних	зборах	-	100	шт.,	кількість	голосуючих	акцій,	що	проголосували	
«за»	-	100	шт.	та	«проти»	-	0,	прийняття	рішення.

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

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

2.	Генеральний	директор		 Урман	О.М.	М.П.	02.05.2018

КРЕДИТОРАМ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»
24	 квітня	 2018	 року	 загальними	 зборами	 акціонерів	 ПРИВАТНОГО	

	АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ФІНАНСОВА	 КОМПАНІЯ	 «ПФБ	 КРЕ-
ДИТ»	прийнято	рішення	про	припинення	(реорганізацію)	ПРИВАТНОГО	
АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ФІНАНСОВА	 КОМПАНІЯ	 «ПФБ	 КРЕ-
ДИТ»,	код	ЄДРПОУ	25292831,	місцезнаходження:	39627,	Полтавська	об-
ласть,	м.	Кременчук,	квартал	278,	буд.22-Б,	шляхом	його	перетворення	в	
ТОВАРИСТВО	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	 «ФІНАНСОВА	
КОМПАНІЯ	«ПФБ	КРЕДИТ»	(скорочене	найменування	-	ТОВ	«ФК	«ПФБ	
КРЕДИТ»).	

Строк	для	заявлення	кредиторами	своїх	вимог	до	ПрАТ	«ФК	«ПФБ	
КРЕДИТ»	становить	2	(два)	місяці	з	дня	оприлюднення	(з	дати	цієї	публі-
кації)	 повідомлення	 про	 рішення	 щодо	 припинення	 (реорганізацію)	
ПрАТ	«ФК	«ПФБ	КРЕДИТ»	шляхом	його	перетворення.

Вимоги	 кредиторів	 приймаються	 у	 письмовій	 формі	 за	 адресою:	
39627,	Полтавська	область,	м.	Кременчук,	квартал	278,	буд.22-Б.

Кредитор,	вимоги	якого	до	ПрАТ	«ФК	«ПФБ	КРЕДИТ»,	діяльність	якого	
припиняється	внаслідок	перетворення,	не	забезпечені	договорами	заста-
ви	чи	поруки,	протягом	20	днів	після	надіслання	йому	повідомлення	про	
припинення	товариства	може	звернутися	з	письмовою	вимогою	про	здій-
снення	на	вибір	товариства	однієї	з	таких	дій:	забезпечення	виконання	
зобов'язань	шляхом	укладення	договорів	застави	чи	поруки,	достроково-
го	припинення	або	виконання	зобов'язань	перед	кредитором	та	відшко-
дування	збитків,	якщо	інше	не	передбачено	правочином	між	товариством	
та	кредитором.	У	разі	якщо	кредитор	не	звернувся	у	вищевказаний	строк	
до	товариства	з	письмовою	вимогою,	вважається,	що	він	не	вимагає	від	
товариства	вчинення	додаткових	дій	щодо	зобов'язань	перед	ним.

З	моменту	державної	реєстрації	у	встановленому	чинним	законодав-
ством	України	порядку	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ	«ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	«ПФБ	КРЕДИТ»,	що	створене	внаслі-
док	 перетворення	 ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«ФІНАНСОВА	 КОМПАНІЯ	 «ПФБ	 КРЕДИТ»,	 воно	 є	 правонаступником	
всього	майна,	прав	та	обов’язків	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВА-
РИСТВА	«ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	«ПФБ	КРЕДИТ»	.

Голова	комісії	з	припинення	
(перетворення)	–	Голова	Правління		 Васильченко	О.В.

07.05.2018

Особлива інформація
Публiчне акцiонерне товариство «Могилiв- Подiльський завод 

газового устаткування та приладiв»
Код	 за	ЄДРПОУ	03327670,	Місцезнаходження	 24001,	м.	Могилiв-

Подiльський,	Гудзiя	13
Тел	04337)-6-45-29,	e-mail	zbut@gazpribor.com.ua	веб-адреса	емі-

тента	www.gazpribor.com.ua
Відомості	про	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	

значних	правочинів
Текст Повідомлення

Згiдно	Протоколу	№	22	річних	загальних	зборiв	акцiонерiв	товари-
ства	 (23.04.2018р),	було	прийнято	рiшення	про	Надання	Наглядовiй	
Радi,	згiдно	ст.	32,	52,	70	Закону	України	«Про	Акцiонернi	товариства»	
попередню	згоду	на	вчинення	значних	правочинiв	сума	яких	переви-
щує	 50%	 вартостi	 активiв	 товариства	 протягом	 не	 бiльше	 як	 одно-

го	року	з	дати	прийняття	такого	рiшення.	Вказанi	правочини	стосують-
ся:	 вiдчуження	 (купiвлi-	 продажу,	 обмiну,	 тощо)	 будiвель	 та	 споруд,	
землi	Приватного	Акцiонерного	Товариства	«Могилiв-Подiльський	за-
вод	 газового	 устаткування	 та	 приладiв».	 Гранична	 сукупна	 вартiсть	
правочинiв	 не	 повинна	 перевищувати	 3910505,25грн.	 (три	 мiльйони	
дев’ятсот	десять	тисяч	п’ятсот	п’ять	гривень	двадцять	п’ять	копiйок).	
Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	
звiтностi	–	6000000	(шiсть	мiльйонiв)	грн.

Спiввiдношення	граничної	сукупної	вартостi	правочинiв	до	вартостi	
активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	 фiнансової	 звiтностi	 –	
65,1750875%.	 При	 цьому	 вчинення	 такого	 (таких)	 правочину	
(правочинiв)	є	чинним	незалежно	вiд	збiльшення	у	майбутньому	рин-
кової	 вартостi	 майна	 Товариства,	 збiльшення/зменшення	 вартостi	
активiв	Товариства	за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi,	а	
також	можливих	коливань	курсу	гривнi	до	iноземних	валют.

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОГИЛIВ-ПОДIЛьСьКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДIВ»

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 ПАТ КБ "ЦЕНТР"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 37119553
3.	Місцезнаходження 02002	м.Київ	Раїси	Окипної	8А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 044-393-74-00	044-393-74-00
5.	Електронна	поштова	адреса ovidyapina@bankcenter.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

bankcenter.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації

II. Текст повідомлення
Рішення	про	звільнення	прийнято	Протоколом	№5	Засідання	Наглядо-

вої	Ради	від	25.04.2018	р.	Звільнення	посадової	особи	виконано	на	підста-
ві	 Протокола	№5	 Засідання	 Наглядової	 ради	 від	 25.04.2018	 .	 Посадова	
особа	Гриценко	Андрій	Олександрович	(немає	згоди	про	надання	данних	
на	 розкриття	 паспортних	 даних),	 який	 займав	 посаду	 Член	 Правління,	
звільненний.	Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	0%.	Володiє	
пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	0грн.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	 посадовi	 злочини	 немає.	Строк,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	
посаді:	з	14.11.2016	р.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Климович І.Л.
Голова Правління (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.05.05
(дата)

ПАТ КБ “ЦЕНТР”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВА РИСТВО "НАУКОВО-
ВИРОБНИчИЙ ЦЕНТР "БОР-
ЩА ГIВСьКИЙ ХIМIКО-ФАР-
МА ЦЕВТИчНИЙ ЗАВОД"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 23518596
3.	Місцезнаходження 03134	м.	Київ	вул.	Миру,17
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	406-03-09	(044)	406-03-09
5.	Електронна	поштова	адреса olga-a@bhfz.com.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://bcpp.com.ua/shareholders

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	зміну	складу	посадових	
осіб

II. Текст повідомлення
Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	

26.04.2018р.)	припинено	повноваження	Члена	Наглядової	Ради	Безпалькa	
Миколи	 Андрiйовича.	 Не	 надав	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних.	
Розмiр	пакета	акцiй	5517	грн.,	частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	
емiтента	0,028982%.

Безпалько	 Микола	 Андрiйович	 (	 з	 01.12.2011р.	 –	 радник,	 ПАТ	НВЦ	
«Борщагiвський	 ХФЗ»,	 непогашена/незнята	 судимiсть	 або	 заборона	
обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi.)	Строк,	про-
тягом	 якого	 перебував	 на	 посадi	 1	 рiк.	 Пiдставою	 данного	 рiшення	 є	
закiнчення	повноважень	Члена	Наглядової	Ради.

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	припинено	повноваження	Члена	Наглядової	Ради	Артеменко	
Тетяни	Федорiвни	(не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Розмiр	
пакета	акцiй	7356	грн.,	частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	емiтента	
0,038643%.

Артеменко	 Тетяна	 Федорiвна	 (	 з	 01.12.2006	 -	 фiнансовий	 директор	
ПАТ	НВЦ	«Борщагiвський	ХФЗ»,	непогашена/незнята	судимiсть	або	забо-
рона	обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi).	Строк,	
протягом	якого	перебувала	на	посадi	1	рiк.	Пiдставою	данного	рiшення	є	
закiнчення	повноважень	Члена	Наглядової	Ради.

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	припинено	повноваження	Члена	Наглядової	Ради	-	Голобо-
родька	Олега	Борисовича	(не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	
Розмiр	пакета	акцiй	7356	грн.,	частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	
емiтента	0,038643%.

Голобородько	Олег	Борисович	(	з	03.08.2009	-	заступник	генерального	
директора	 з	 iнвестицiйно-юридичних	 питань	 ПАТ	НВЦ	 «Борщагiвський	
ХФЗ»,	за	сумiсництвом	обiймає	посаду	заступника	директора	ТОВ	«Юри-
дична	фiрма	 «Голобородько	 i	 партнери»,	 непогашена/незнята	 судимiсть	
або	заборона	обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi).	
Строк,	 протягом	 якого	 перебував	 на	 посадi	 1	 рiк.	 Пiдставою	 данного	
рiшення	є	закiнчення	повноважень	Члена	Наглядової	Ради.

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	припинено	повноваження	Члена	Наглядової	Ради	Сови	Євге-
на	 Олексан	дровича	 (не	 надав	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних).	
Розмiр	пакета	акцiй	1839	грн.,	частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	
емiтента	0,00966%.

Сова	 Євген	 Олександрович	 (	 з	 02.12.2002р.	 –	 комерцiйний	 директор	
ПАТ	НВЦ	«Борщагiвський	ХФЗ»,	непогашена/незнята	судимiсть	або	забо-
рона	обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi).	Строк,	
протягом	 якого	 перебував	 на	 посадi	 1	 рiк.	Пiдставою	данного	 рiшення	 є	
закiнчення	повноважень	Члена	Наглядової	Ради.

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	 №	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	 припинено	 повноваження	 члена	 Наглядової	 ради	 Саєнка	
Олександра	Дмитровича	 -	 представника	акцiонера	ПрАТ	«Фармацевтична	
фiрма	«Дарниця»,	(не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Розмiр	
пакета	акцiй	0	грн.,	частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	емiтента	0%.

Саєнко	Олександр	Дмитрович	(	з	вересня	2015р.	-	начальник	юридичного	
вiддiлу	ПрАТ	«Фармацевтична	фiрма	«Дарниця»,	непогашена/незнята	судимiсть	
або	заборона	обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi).

Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	 з	04.09.2017р.	по	
11.04.2018р.	Пiдставою	данного	рiшення	є	закiнчення	повноважень	Члена	
Наглядової	Ради.

На	пiдставi	рiшення	Загальних	Зборiв	Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	
вiд	26.04.2018р.)	припинено	повноваження	Голови	Наглядової	Ради	Без-
палька	Миколи	Андрiйовича	(не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них).	 Розмiр	 пакета	 акцiй	 5517	грн.,	 частка,	 якою	 володiє	 в	 статутному	
капiталi	емiтента	0,028982%.

Безпалько	 Микола	 Андрiйович	 (	 з	 01.12.2011р.	 –	 радник,	 ПАТ	НВЦ	
«Борщагiвський	 ХФЗ»,	 непогашена/незнята	 судимiсть	 або	 заборона	

обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi.)	Строк,	про-
тягом	 якого	 перебував	 на	 посадi	 1	 рiк.	 Пiдставою	 данного	 рiшення	 є	
закiнчення	повноважень	Члена	Наглядової	Ради.	Замiсть	Голови	Наглядо-
вої	ради	повноваження,	якого	припинено	нiкого	не	призначено	(обрано).

На	пiдставi	рiшення	Загальних	Зборiв	Акцiонерiв	(Протокол	№	2018-2	вiд	
26.04.2018р.)	припинено	повноваження	Секретаря	Наглядової	Ради	Голобо-
родька	Олега	Борисовича	(не	надав	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).

Голобородько	Олег	Борисович	 (	 з	 03.08.2009	 -	 заступник	 генерального	
директора	з	iнвестицiйно-юридичних	питань	ПАТ	НВЦ	«Борщагiвський	ХФЗ»,	
за	 сумiсництвом	 обiймає	 посаду	 заступника	 директора	 ТОВ	 «Юридична	
фiрма	«Голобородько	i	партнери»,	непогашена/незнята	судимiсть	або	забо-
рона	обiймати	 певнi	 посади/займатись	 певною	дiяльнiстю	вiдсутнi).	Строк,	
протягом	 якого	 перебував	 на	 посадi	 1	 рiк.	 Пiдставою	 данного	 рiшення	 є	
закiнчення	повноважень	Члена	Наглядової	Ради.	Замiсть	Секретаря	Нагля-
дової	ради	повноваження,	якого	припинено	нiкого	не	призначено	(обрано).

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	Безпалька	Миколу	Андрiйовича	(не	надав	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних)	обрано	на	посаду	Члена	Наглядової	Ради,	на	строк,	ви-
значений	 у	 Статутi	 Товариства	 (3	 роки),	 володiє	 часткою	 в	 статутному	
капiталi	–	0,028982%.

Безпалько	 Микола	 Андрiйович	 (	 з	 01.12.2011р.	 –	 радник,	 ПАТ	НВЦ	
«Борщагiвський	 ХФЗ»,	 непогашена/незнята	 судимiсть	 або	 заборона	
обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi.)	До	обрання,	
обiймав	посаду	Голови	Наглядової	Ради	ПАТ	НВЦ	«Борщагiвський	ХФЗ».	
Пiдставою	 данного	 рiшення	 є	 припинення	 повноважень	 попереднього	
складу	Наглядової	Ради.

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	Сову	Євгена	Олександровича	(не	надав	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних)	обрано	на	посаду	Члена	Наглядової	Ради,	на	строк,	ви-
значений	у	Статутi	Товариства	(3	роки).	Розмiр	пакета	акцiй	1839	грн.,	част-
ка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	емiтента	0,00966%.

Сова	 Євген	 Олександрович	 (	 з	 02.12.2002р.	 –	 комерцiйний	 директор	
ПАТ	НВЦ	«Борщагiвський	ХФЗ»,	непогашена/незнята	судимiсть	або	забо-
рона	обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi).	До	об-
рання,	 також	 обiймав	 посаду	 Члена	 Наглядової	 Ради	 ПАТ	НВЦ	
«Борщагiвський	ХФЗ».	Пiдставою	данного	рiшення	є	закiнчення	повнова-
жень	попереднього	складу	Наглядової	Ради.

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	Артеменко	Тетяну	Федорiвну	(не	надала	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних)	обрано	на	посаду	Члена	Наглядової	Ради,	на	строк,	ви-
значений	у	Статутi	Товариства	(3	роки).	Розмiр	пакета	акцiй	7356	грн.,	част-
ка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	емiтента	0,038643%.

Артеменко	 Тетяна	 Федорiвна	 (	 з	 01.12.2006	 -	 фiнансовий	 директор	
ПАТ	НВЦ	«Борщагiвський	ХФЗ»,	непогашена/незнята	судимiсть	або	забо-
рона	обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi).	До	об-
рання,	 також	 обiймала	 посаду	 Члена	 Наглядової	 Ради	 ПАТ	НВЦ	
«Борщагiвський	ХФЗ».	Пiдставою	данного	рiшення	є	закiнчення	повнова-
жень	попереднього	складу	Наглядової	Ради.

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	Голобородька	Олега	Борисовича	(не	надав	згоди	на	розкрит-
тя	паспортних	даних)	обрано	на	посаду	Члена	Наглядової	Ради,	на	строк,	
визначений	у	Статутi	Товариства	 (3	роки).	Розмiр	пакета	акцiй	7356	грн.,	
частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	емiтента	0,038643%.

Голобородько	Олег	Борисович	(	з	03.08.2009	-	заступник	генерального	
директора	 з	 iнвестицiйно-юридичних	 питань	 ПАТ	НВЦ	 «Борщагiвський	
ХФЗ»,	за	сумiсництвом	обiймає	посаду	заступника	директора	ТОВ	«Юри-
дична	фiрма	 «Голобородько	 i	 партнери»,	 непогашена/незнята	 судимiсть	
або	заборона	обiймати	певнi	посади/займатись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi).	
До	 обрання,	 також	 обiймав	 посаду	 Члена	 Наглядової	 Ради	 ПАТ	НВЦ	
«Борщагiвський	ХФЗ».	Пiдставою	данного	рiшення	є	закiнчення	повнова-
жень	попереднього	складу	Наглядової	Ради.

Згiдно	 рiшення	 Загальних	 Зборiв	 Акцiонерiв	 (Протокол	№	2018-2	 вiд	
26.04.2018р.)	Бутка	Олександра	Володимировича	(не	надав	згоди	на	роз-
криття	паспортних	даних),	обрано	на	посаду	Члена	Наглядової	Ради,	на	
строк,	визначений	у	Статутi	Товариства	(3	роки).	Розмiр	пакета	акцiй	0	грн.,	
частка,	якою	володiє	в	статутному	капiталi	емiтента	0%.

Бутко	Олександр	Володимирович	(	з	2015р.	директор	з	корпоративних,	
регуляторних	та	юридичних	вiдносин	ПрАТ	«Фармацевтична	фiрма	«Дарни-
ця»,	непогашена/незнята	судимiсть	або	заборона	обiймати	певнi	посади/за-
йматись	певною	дiяльнiстю	вiдсутнi.)	Пiдставою	данного	рiшення	є	припи-
нення	повноважень	попереднього	складу	Наглядової	Ради.	Член	Наглядової	
ради	є	представником	акцiонера	ПрАТ	«Фармацевтична	фiрма	«Дарниця».

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 Здаревська Юлiя Михайлiвна
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.05.05
(дата)
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Додаток	28	
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів	

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

емітента 
(для	опублікування	у	офіційному	друкованому	виданні)

1. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента	 ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	

ТОВАРИСТВО	«НОРД»
2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

13533086

3.	Місцезнаходження	емітента 84322	м.	Краматорськ	
вул.	Шкiльна,	117

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	емітента	 (044)225-55-94	(044)	225-55-95
5.	Електронна	поштова	адреса	емітента	 korona@nord.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	
додатково	 використовується	 емітентом	
для	розкриття	інформації	

http://nord.ua/press-nord

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

2. Текст повідомлення
Член	правлiння	Мельниченко	Василь	Андрiйович	(паспорт:	серiя	ВВ	номер	

631871	виданий	Кiровським	РВДМУУМВС	України	в	Донецькiй	обл.	22.10.1998)	
звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	Товариства	не	
володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	
Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прийнято	
загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	правлiння	Статiнов	Анатолiй	Сергiйович	(паспорт:	серiя	ММ	номер	
577998	виданий	Комiнтерновським	РОХГУУМВС	України	в	Харкiвськiй	обл.	
11.07.2000)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Член	правлiння	Клiмов	Костянтин	Генадiйович	(паспорт:	серiя	ВС	номер	
274705	 виданий	 Ленiнським	 РВУМВС	 України	 в	 м.	Донецьку	 04.05.2000)	
звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	Товариства	
не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прий-
нято	загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	правлiння	Приколота	Наталя	Єгорiвна	 (паспорт:	 серiя	ВВ	номер	
103662	 виданий	 Кiровським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
12.11.1997)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Член	правлiння	Тумаков	Олександр	Миколайович	(паспорт:	серiя	ВА	но-
мер	348471	виданий	Ленiнським	РВУМВС	України	в	м.	Донецьку	21.08.1996)	
звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	Товариства	
не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прий-
нято	загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	правлiння	Тумаков	Анатолiй	Миколайович	(паспорт:	серiя	ВА	но-
мер	346284	виданий	Ленiнським	РВУМВС	України	в	м.	Донецьку	13.06.1996)	
звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	Товариства	
не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	при-
йнято	загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	 правлiння	 Женiков	 Олег	 Вадимович	 (паспорт:	 серiя	 ВВ	 номер	
074843	 виданий	 Калiнiнським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
05.11.1997)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Член	правлiння	Фендрiкова	Анжела	Анатолiївна	(паспорт:	серiя	ВА	номер	
515675	виданий	Київським	РВДМУУМВС	України	в	Донецькiй	обл.	25.11.1996)	
звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	Товариства	не	
володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	
Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прийнято	
загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	 правлiння	 Хрисєва	 Наталя	 Андрiївна	 (паспорт:	 серiя	 ВК	 номер	
067505	 виданий	 Ленiнським	 РВУМВС	 України	 в	 м.	Донецьку	 30.09.2004)	
звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	Товариства	
не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прий-
нято	загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Голова	наглядовой	ради	Ландик	Андрiй	Валентинович	 (паспорт:	 серiя	
ТТ	 номер	 200530	 виданий	 Печерським	 РВГУДМС	 України	 в	 м.	Києвi	
09.10.2013)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	19.67000%	на	суму	123346.94	грн.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	про-
тягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прийнято	загаль-
ними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	наглядовой	ради	Ландик	Неллi	Володимирiвна	(паспорт:	серiя	СН	
номер	 129053	 виданий	 Старокиївським	 РУГУМВС	 України	 в	 м.	Києвi	
11.10.1996)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Член	наглядовой	ради	Кирпиченко	Олена	Олександрiвна	(паспорт:	серiя	
ВА	номер	699774	виданий	Димитрiвським	МВУМВС	України	в	Донецькiй	обл.	
03.06.1997)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Голова	ревiзiйної	комiсiї	Денiсьєв	Олександр	Володимирович	(паспорт:	
серiя	 ВВ	 номер	 979209	 виданий	 Будьонiвським	 РВДМУУМВС	 України	 в	
Донецькiй	обл.	 18.09.1999)	 звiльнено	 29.04.2018	р.(дата	 вчинення	 дiї	
29.04.2018)	 Акцiями	 Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебу-
вала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прийнято	загальними	зборами	акцiонерiв	
ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	 ревiзiйної	 комiсiї	Шубчинська	Любов	Миколаївна	 (паспорт:	 серiя	
ВВ	 номер	 856886	 виданий	 Пролетарським	 РВДМУУМВС	 України	 в	
Донецькiй	обл.	 28.08.1999)	 звiльнено	 29.04.2018	р.(дата	 вчинення	 дiї	
29.04.2018)	 Акцiями	 Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебу-
вала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прийнято	загальними	зборами	акцiонерiв	
ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	ревiзiйної	комiсiї	Усенко	Вiкторiя	Олексiївна	(паспорт:	серiя	ВС	но-
мер	 608407	 виданий	 Кiровським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
21.11.2000)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	То-
вариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочи-
ни	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	
прийнято	загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	ревiзiйної	комiсiї	Савицький	Сергiй	Георгiйович	(паспорт:	серiя	ВВ	
номер	603202	виданий	Ленiнським	РВУМВС	України	в	м.	Донецьку	01.10.1998)	
звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	Товариства	не	
володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	
Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	Рiшення	прийнято	
загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	ревiзiйної	комiсiї	Денисюк	Лариса	Валентинiвна	(паспорт:	серiя	ВВ	
номер	167388	виданий	Кiровським	РВДМУУМВС	України	в	Донецькiй	обл.	
06.12.1997)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Член	ревiзiйної	комiсiї	Пугач	Свiтлана	Вiталiївна	(паспорт:	серiя	ВС	но-
мер	 470985	 виданий	 Кiровським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
24.10.2000)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Член	ревiзiйної	комiсiї	Колб	Свiтлана	Олександрiвна	(паспорт:	серiя	ВА	
номер	 141506	 виданий	 Селiдiвським	 МВУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
02.08.1996)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Директор	 Сташенко	 Вiктор	 Миколайович	 (паспорт:	 серiя	 ВС	 номер	
047072	 виданий	 Київським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
16.11.1999)	обрано	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	То-
вариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	3	роки,	згiдно	статуту,	iншi	поса-
ди,	якi	обiймала	ця	особа	за	останнi	5	рокiв	-	з	25.04.2013	р.	по	25.07.2015	р.	
директор	 завода	 «Компресор»,	 з	 25.04.2015	 р	 по	 теперiшнiй	 час	 Голова	
правлiння-генеральний	 директор	 ПАТ	«НОРД».	 Рiшення	 прийнято	
засiданням	Наглядової	ради	АТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Голова	наглядовой	ради	Ландик	Андрiй	Валентинович	 (паспорт:	 серiя	
ТТ	 номер	 200530	 виданий	 Печерським	 РВГУДМС	 України	 в	 м.	Києвi	

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №86, 7 травня 2018 р. 
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70

1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	15162 36
2. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	15162 37
3. ПРАТ АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 17
4.	 ПАТ АЛЬТБАНК 46
5.	 ПАТ АРЦИЗЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	

ПІДПРИЄМСТВО	15118
38

6.	 ПРАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО

37

7.	 ПРАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ	КАР’ЄР 40
8. ПРАТ БОБРИНЕЦЬКА	СІЛЬГОСПТЕХНІКА 65

9.	 ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ	КОМБІНАТ	БУДІВЕЛЬНИХ	
МАТЕРІАЛІВ

16

10. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ	КОМБІНАТ	БУДІВЕЛЬНИХ	
МАТЕРІАЛІВ

17

11. ПАТ БОРЩАГІВСЬКИЙ	ХФЗ 6
12. ПАТ БОРЩАГІВСЬКИЙ	ХФЗ 68
13. ПРАТ БУДМАТЕРІАЛИ 7
14.	 ПРАТ БУДМАТЕРІАЛИ 7
15.	 ПРАТ БУДМАТЕРІАЛИ 47
16.	 ПРАТ БУДПОСЛУГИ 29

09.10.2013)	 обрано	 29.04.2018	р.(дата	 вчинення	 дiї	 29.04.2018)	 Володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	19.67000%	на	суму	123346.94	грн.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	на	
який	обрано	особу	-	3	роки,	згiдно	статуту,	iншi	посади,	якi	обiймала	ця	осо-
ба	за	останнi	5	рокiв	-	:	з	22.04.2013	року	по	теперешнiй	час	Голова	нагля-
дової	ради	ПАТ	«НОРД».	Рiшення	прийнято	загальними	зборами	акцiонерiв	
ПАТ	«НОРД»	 29.04.2018	 р	 та	 засiданням	 Наглядової	 ради	 АТ	 «НОРД»	
29.04.2018	р.	Посадова	особа	є	акцiонером.

Член	наглядовой	ради	Ландик	Неллi	Володимирiвна	(паспорт:	серiя	СН	
номер	 129053	 виданий	 Старокиївським	 РУГУМВС	 України	 в	 м.	Києвi	
11.10.1996)	обрано	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	То-
вариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	3	роки,	згiдно	статуту,	iншi	поса-
ди,	якi	обiймала	ця	особа	за	останнi	5	рокiв	-	:	з	07.08.2002	р	по	11.09.2013	р.	
економiст	ПрАТ	«Iнтертехнiка»;	з	12.09.2013	р.-пенсiонер.	Рiшення	прийня-
то	загальними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.	Посадова	
особа	є	представником	акцiонера	Ландика	Валентина	Iвановича.

Член	наглядовой	ради	Ландик	Валентин	Iванович	(паспорт:	серiя	СН	но-
мер	 614863	 виданий	 Старокиївським	 РУГУМВС	 України	 в	 м.	Києвi	
12.12.1997)	 обрано	 29.04.2018	р.(дата	 вчинення	 дiї	 29.04.2018)	 Володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	79.93000%	на	суму	501173.76	грн.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	на	
який	обрано	особу	-	3	роки,	згiдно	статуту,	iншi	посади,	якi	обiймала	ця	осо-
ба	за	останнi	5	рокiв	-	з	1999	року	по	теперешнiй	час	Президент	Федерацiї	
по	 настiльному	 тенiсу	 України.	 Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	
акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.	Посадова	особа	є	акцiонером.

Голова	ревiзiйної	комiсiї	Фендрiкова	Анжела	Анатолiївна	(паспорт:	серiя	
ВА	номер	515675	виданий	Київським	РВДМУУМВС	України	в	Донецькiй	обл.	
25.11.1996)	обрано	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	То-
вариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	3	роки,	згiдно	статуту,	iншi	поса-
ди,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 за	 останнi	 5	 рокiв	 -	 :	 з	 01.10.2008	року	 по	
теперешнiй	час	начальник	вiддiлу	ПАТ	«НОРД».	Рiшення	прийнято	загаль-
ними	зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року	та	засiданням	Рев.
комісiї	АТ	«НОРД»	29.04.2018	р.

Член	 ревiзiйної	 комiсiї	Шубчинська	Любов	Миколаївна	 (паспорт:	 серiя	
ВВ	 номер	 856886	 виданий	 Пролетарським	 РВДМУУМВС	 України	 в	
Донецькiй	обл.	 28.08.1999)	 обрано	 29.04.2018	р.(дата	 вчинення	 дiї	
29.04.2018)	 Акцiями	 Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	
корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	3	роки,	

згiдно	статуту,	 iншi	посади,	якi	 обiймала	ця	особа	 за	останнi	5	рокiв	 -	 :	 з	
09.08.2010	року	 по	 теперешнiй	 час	 зам.начальника	 юридичного	 вiддiлу	
ПАТ	«НОРД».	 Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	
ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Член	ревiзiйної	комiсiї	Стаценко	Iрина	Сергiївна	(паспорт:	серiя	ВА	но-
мер	 195769	 виданий	 Кiровським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
22.12.1995)	обрано	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	То-
вариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	немає.	Cтрок,	на	який	обрано	особу	-	3	роки,	згiдно	статуту,	iншi	поса-
ди,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 за	 останнi	 5	 рокiв	 -	 :	 з	 01.03.2007	року	 по	
теперешный	 час	 бухгалтер	 ПАТ	«НОРД».	 Рiшення	 прийнято	 загальними	
зборами	акцiонерiв	ПАТ	«НОРД»	29.04.2018	року.

Голова	правлiння	Сташенко	Вiктор	Миколайович	(паспорт:	серiя	ВС	но-
мер	 047072	 виданий	 Київським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
16.11.1999)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Член	 правлiння	 Карлаш	Тетяна	Арсентiївна	 (паспорт:	 серiя	ВС	 номер	
118200	 виданий	 Кiровським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
17.12.1999)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

Член	правлiння	Жидков	Вiталiй	Васильович	 (паспорт:	 серiя	ВВ	номер	
074094	 виданий	 Кiровським	 РВДМУУМВС	 України	 в	 Донецькiй	обл.	
14.10.1997)	звiльнено	29.04.2018	р.(дата	вчинення	дiї	29.04.2018)	Акцiями	
Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	немає.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi,	2	роки.	
Рiшення	 прийнято	 загальними	 зборами	 акцiонерiв	 ПАТ	«НОРД»	
29.04.2018	року.

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

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

3.2.	Найменування	посади.
Директор ____________  Сташенко Вiктор Миколайович

М.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне	 найменування	 емітента:	ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСьКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

2.Код	за	ЄДРПОУ:	05393139.	3.Місцезнаходження:	Україна,	51200,	Дні-
пропетровська	область,	м.Новомосковськ,	вул.	Сучкова,	115.	4.Міжміський	
код,	телефон	та	факс:	 (0569)	697501;	факс:	 (0569)	697611.	5.Електронна	
поштова	адреса:	info@nmpp.interpipe.biz	

6.Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації:	www.nmpp.interpipe.biz

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

II. Текст повідомлення
1.	Наглядовою	радою	Товариства	03	травня	2018	року	(протокол	засі-

дання	Наглядової	ради	№352),	на	підставі	Закону	України	«Про	акціонерні	
товариства»,	Статуту	Товариства	та	Положення	про	Наглядову	раду	Това-
риства	прийнято	рішення	про	обрання	Головою	Наглядової	ради	Товари-
ства	Храйбе	Фаді	Зейновича	 (паспорт	75	2543906,	виданий	12.11.2015р.	
ФМС	77314)	–	представника	акцiонера	«ІНТЕРПАЙП	ЛІМІТЕД»	(INTERPIPE	
LIMITED),	якому	належить	89,2393%	статутного	капіталуТовариства.	 Інші	
посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	з	01.08.2011р.	
по	30.04.2013р.	-	ТОВ	«Бостон	Консалтинг	ГрупУкраїна»,	заступник	дирек-
тора;	з	20.05.2013р.	 -	по	31.03.2015р.	 -	ТОВ	«ІНТЕРПАЙП	УКРАЇНА»,	ко-

мерційний	директор;	 з	 07.07.2015р.	 по	 30.06.2016р.	 -	 ТОВ	«Інвестиційна	
компанія	«АРГО»,	старший	віце-президент	з	суднобудування	та	промисло-
вих	активів;	з	01.07.2016р.	по	12.10.2016р.	-	ЗАТ	«Нордік	Ярдс»,	генераль-
ний	директор;	 з	20.01.2017р.	по	 теперішній	час	 -	ТОВ	«ІНТЕРПАЙП	МЕ-
НЕДЖМЕНТ»,	директор.	У	інших	юридичних	особах	обіймає	посади:	член	
Ради	Директорів,	Головний	Виконавчий	Директор	«ІНТЕРПАЙП	ЛІМІТЕД»	
(ІNTERPІPE	LІMІTED);	Голова	Наглядової	ради	ПАТ	«ІНТЕРПАЙП	НТЗ»	-	
представник	акціонера	«ІНТЕРПАЙП	ЛІМІТЕД»	(INTERPIPЕ	LIMITED);	Го-
лова	Наглядової	ради	ПАТ	«ІНТЕРПАЙП	ДНІПРОВТОРМЕТ»	-	представник	
акціонера	«ІНТЕРПАЙП	ЛІМІТЕД»	(INTERPIPЕ	LIMITED);	Голова	Наглядо-
вої	ради	ТОВ	«МЗ	«ДНІПРОСТАЛЬ»;	Голова	Наглядової	ради	ТОВ	«ІНТЕР-
ПАЙП	 НІКО	 ТЬЮБ»;	 директор	 НОРЗ	 АМЕРІКАН	 ІНТЕРПАЙП,	 ІНК.	
(NORTHAMERICANINTERPIPE,	INC.).	Частка,	якою	володіє	посадова	осо-
ба	в	статутному	капіталі	емітента	-	0%.	Непогашеної	судимості	за	корисли-
ві	та	посадові	злочини	не	має.

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

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

2. Голова Правлiння   Ю.М.Антипов
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)
	 М.П.		 03.05.2018
	 	 (дата)

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСьКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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17.	 ПРАТ ВАСІЩЕВО 42
18. ПРАТ ВАСІЩЕВО 42
19.	 ПРАТ ВИГОДСЬКИЙ	ЛІСОКОМБІНАТ 52
20. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«ТВІН-ДРУК» 59
21. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«ТВІН-ДРУК» 64
22. ПАТ ВІТАМІНИ 29
23. ПАТ ВІТАМІНИ 39
24.	 ПАТ ВІТАМІНИ 51
25.	 ПАТ ВІТАМІНИ 54
26.	 ПРАТ ВІТРЯНИЙ	ПАРК	ОЧАКІВСЬКИЙ 29
27.	 ПАТ ВНДІАЕН 56
28. ПРАТ ГАДЯЧГАЗ 11
29.	 ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКА	РАЙАГРОХІМІЯ 20
30. ПРАТ ГАЛАНТ 60
31. ПРАТ ГОТЕЛЬ	«ГРАДЕЦЬКИЙ»	 41
32. ПРАТ ГОТЕЛЬ	«ГРАДЕЦЬКИЙ»	 43
33. ПРАТ ГОТЕЛЬ	«ГРАДЕЦЬКИЙ»	 54
34.	 ПРАТ ДІАПРОФ	МЕД 45
35.	 ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ	МЕТАЛУРГІЙНИЙ	ЗАВОД 28
36.	 ПАТ ДНІПРОГАЗ 20
37.	 ПРАТ ДОЛИНСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	

ПІДПРИЄМСТВО	13541
18

38. ПРАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 35
39.	 ПРАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 38
40.	 ПРАТ ЕВВІВА 23
41.	 ПРАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 33
42.	 ПРАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 35
43.	 ПАТ ЗАВОД	ЗБК-13 6
44.	 ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	

ПІДПРИЄМСТВО
63

45.	 АТ ЗАПОРІЗЬКИЙ	ЗАВОД	ФЕРОСПЛАВІВ 31
46.	 ПАТ ЗОРЯ 30
47.	 ПАТ ЗОРЯ 32
48.	 ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ	ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 8
49.	 ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ	ВИНОРОБНИЙ	ЗАВОД 15
50.	 ПРАТ ІМПУЛЬС-ІФ 57
51.	 ПРАТ ІНСТИТУТ	ІНФОРМАЦІЙНИХ	ТЕХНОЛОГІЙ 25
52.	 ПАТ ІНТЕРПАЙП	НОВОМОСКОВСЬКИЙ	ТРУБНИЙ	

ЗАВОД
70

53.	 ПРАТ ІРПІНЬМАШ 44
54.	 ПАТ КАПУСТЯНИЙ	ГРАНІТ 49
55.	 ПРАТ КАУЧУК 11
56.	 ПАТ КАХОВСЬКИЙ	ЗАВОД	

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО	УСТАТКУВАННЯ
57

57.	 ПАТ КБ	«ЦЕНТР» 67
58.	 ПРАТ КЕПІТЕЛ	БІЛДІНГ	КОРПОРЕЙШЕН 63
59.	 ПАТ КИЇВСЬКИЙ	РАДІОЗАВОД 58
60.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	СТРАХОВИЙ	ДІМ 7
61.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	СТРАХОВИЙ	ДІМ 10
62.	 ПАТ КОЗАРОВИЦЬКЕ 14
63.	 ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ	БАНК	

«ЗЕМЕЛЬНИЙ	КАПІТАЛ»
20

64.	 ПРАТ КОМПЛЕКС	«ДРУЖБА» 50
65.	 ПРАТ КОНЦЕРН	АВЕК	ТА	КО 24
66.	 ПРАТ КОНЦЕРН	СТИРОЛ 48
67.	 ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ	 56
68.	 ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 17
69.	 ПРАТ ЛІТ 41
70.	 ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ	ХЛІБОЗАВОД 42
71.	 ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ	ХЛІБОЗАВОД 64
72.	 ПАТ МИРОНІВСЬКЕ 16
73.	 ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ	ЗАВОД	ГАЗОВОГО	

УСТАТКУВАННЯ	ТА	ПРИЛАДІВ
13

74.	 ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ	ЗАВОД	ГАЗОВОГО	
УСТАТКУВАННЯ	ТА	ПРИЛАДІВ

13

75.	 ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ	ЗАВОД	ГАЗОВОГО	
УСТАТКУВАННЯ	ТА	ПРИЛАДІВ

16

76.	 ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ	ЗАВОД	ГАЗОВОГО	
УСТАТКУВАННЯ	ТА	ПРИЛАДІВ

67

77.	 ПРАТ МОЛОЧНИЙ	АЛЬЯНС 44
78.	 ПРАТ МУЛЬТІ	ВЕСТЕ	УКРАЇНА	1 30
79.	 ПРАТ МУЛЬТІ	ВЕСТЕ	УКРАЇНА	2 30
80. ПРАТ МУЛЬТІ	ВЕСТЕ	УКРАЇНА	3 30
81. ПРАТ НВО	«АГРОКОМПЛЕКС» 12
82. ПРАТ НІЖИНСЬКА	МЕБЛЕВА	ФАБРИКА 33
83. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	

ПІДПРИЄМСТВО	13545
19

84.	 ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ 9
85.	 ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ	ГЗК 55
86.	 ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ	ГЗК 56
87.	 ПАТ НОРД 69

88. ПРАТ НОСІВСЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО

51

89.	 ПРАТ НОСІВСЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО

53

90.	 ПРАТ ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП 65
91.	 ПАТ ОДЕСЬКИЙ	ЗАВОД	ПОРШНЕВИХ	КІЛЕЦЬ 35
92.	 ПАТ ОДЕСЬКИЙ	ЗАВОД	ПОРШНЕВИХ	КІЛЕЦЬ 37
93.	 ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	З	

ПЛЕМІННОЇ	СПРАВИ	В	ТВАРИННИЦТВІ
20

94.	 ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	З	
ПЛЕМІННОЇ	СПРАВИ	В	ТВАРИННИЦТВІ

66

95.	 ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО	З	ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
ЕЛЕКТРИЧНИХ	МЕРЕЖ	«ЦЕНТРАЛЬНА	
ЕНЕРГЕТИЧНА	КОМПАНІЯ»

18

96.	 ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО	З	ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
ЕЛЕКТРИЧНИХ	МЕРЕЖ	«ЦЕНТРАЛЬНА	
ЕНЕРГЕТИЧНА	КОМПАНІЯ»

28

97.	 ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ	ЦЕМЕНТ 34
98.	 АТ ПОКРОВСЬКИЙ	ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ	

КОМБІНАТ
22

99.	 ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 8
100. ПРАТ ПОСЛУГА 25
101. АТ ПРАВЕКС	БАНК 45
102. ПАРТ ПРИЛУЦЬКИЙ	ПТАХОКОМБІНАТ 59
103. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ	«ГАЛА»	 41
104.	 ПРАТ РАЙФФАЙЗЕН	БАНК	АВАЛЬ 21
105.	 ПРАТ РАМБУРС 13
106.	 ПРАТ РАМБУРС 62
107.	 ПРАТ РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР 44
108. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	№11 23
109.	 ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 36
110. ПРАТ РЕНІЙСЬКИЙ	РАЙПОСТАЧ 33
111. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ	АТП	13507 52
112. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ	РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 19
113. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ	РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 19
114.	 ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ	ПРИВАТНЕ	

АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ОХОЧЕ»
22

115.	 ПРАТ СК	ЄВРОІНС	УКРАЇНА 66
116.	 ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«СИМВОЛ»
34

117.	 ПРАТ СПЕЦТЕХСЕРВІС 58
118. ПРАТ СРПТ	«ЖОВТЕНЬ» 10
119.	 ПРАТ СТАРИЙ	ХРЕЩАТИК 58
120. ПРАТ СТАРОСІЛЛЯ 36
121. ПРАТ СТАРОСІЛЛЯ 38
122. ПРАТ СТАХОВА	КОМПАНІЯ	СТАР-ПОЛІС 14
123. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«ЗОЛОТИЙ	ВІК» 28
124.	 ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«НАДІЙНА»	 59
125.	 ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«РЕСПЕКТ»	 66
126.	 ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«ЮНІСОН	

СТРАХУВАННЯ»	
11

127.	 ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«БІОПОЛІС» 16
128. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«УНІВЕРСАЛЬНИЙ	

ПОЛІС»	
53

129.	 ПРАТ ТЕРА 8
130. ПРАТ ТОРГОВА	КОМПАНІЯ	«БАРВІНОК» 25
131. ТОВ ТРЦ	ЛАВИНА 48
132. АТ УГМК 46
133. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 27
134.	 СПРАТ УКРАЇНА 31
135.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКА	ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА	СЕРВІСНА	

КОМПАНІЯ
29

136.	 ПРАТ УЧБОВО-КУРСОВИЙ	КОМБІНАТ 24
137.	 ПРАТ ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	ПФБ	КРЕДИТ 67
138. ПРАТ ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ 67
139.	 ПРАТ ХАРКІВСЬКА	МУНІЦИПАЛЬНА	СТРАХОВА	

КОМПАНІЯ
26

140.	 ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО	№16327

27

141.	 ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ	ЗАВОД	
«УКРЕЛЕКТРОМАШ»

22

142.	 ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ЗАВОД	САНТЕХВИРОБІВ 27
143.	 ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ЗАВОД	ТРАНСПОРТНОГО	

УСТАТКУВАННЯ
26

144.	 ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 36
145.	 ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	МЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД 54
146.	 ПАРТ ЧЕРКАСЬКИЙ 12
147.	 ПРАТ ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС 58
148.	 ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ	АТП	17462	 43
149.	 ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ	АТП	17462 47
150.	 ПАТ ЮНЕКС	БАНК 52

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 № 18086
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
04.05.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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 


