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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Укра-
їнська гірничо-металургійна компанія - Миколаїв» 
(вул. Вокзальна, буд. 5, м. Миколаїв, 54037, код за 
ЄДРПОУ: 05409128) на скасування реєстрації випуску 
акцій ПрАТ «Українська гірничо-металургійна компанія - 
Миколаїв» у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «Укра-
їнська гірничо-металургійна компанія - миколаїв» 
(код за ЄДРПОУ: 05409128). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску ПрАТ «Українська гірничо-металургійна компа-
нія - Миколаїв» від 28 травня 2010 року №4/14/1/10, ви-
дане Миколаївським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку (дата 
видачі – 19 липня 2011 року), анульовано – розпоря-
дження № 298-др-С-а від 26 листопада 2018 року. 

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих прат «наУКово-
доСлІдне вироБниЧе пІдприЄмСтво КриворІЖ-
СталЬКонСтрУКцІя» (вул. Дишинського, 12, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50012, код за ЄДРПОУ: 
01413554) на відновлення обігу акцій, відновлено обіг ак-
цій ПрАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (код за 
ЄДРПОУ: 01413554) – розпорядження № 13-др-во від 
26 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Пів-
день Інвест Буд» (вул. Гвардійська, буд. 107-Б, м. Олеш-
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ки, Херсонська обл., 75100, код за ЄДРПОУ: 01036520) 
на скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Південь Ін-
вест Буд» у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску прат «південь Ін-
вест Буд» (код за ЄДРПОУ: 01036520). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску ПрАТ «Південь Інвест Буд» від 11 бе-
резня 2011 року №11/21/1/11, видане Херсонським тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (дата видачі – 23 вересня 2011 року), 
анульовано – розпорядження № 301-др-С-а від 
29 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 
28.11.2018 року №1004706414 про внесення 17.10.2018 
12661710008012334 запису про початок процесу прове-
дення спрощеної процедури державної реєстрації при-
пинення юридичної особи СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-
АНГЛО-РОСІЙСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ТО-
ПАЗІМПЕКС» (код за ЄДРПОУ - 24647249) шляхом її лік-
відації, та інформації, наданої департаментом НКЦПФР 
у Східному регіоні від 05.11.18р. №23/03/777, скасовано 
реєстрацію випуску акцій СпІлЬноГо УКраЇнСЬКо-
анГло-роСІйСЬКоГо пІдприЄмСтва У формІ аК-
цІоненоГо товариСтва ЗаКритоГо типУ «топа-
ЗІмпеКС» (код за ЄДРПОУ - 24647249). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ АТЗТ «СПІЛЬНЕ 
УКРАЇНСЬКО-АНГЛО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТОПАЗІМПЕКС» від 01.11.2000 року №175/05/1/00, ви-
дане Донецьким територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 299-др-С-а від 28 листопада 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 
21.11.2018 року №1004681792 про внесення 17.10.2018, 
11011170029000493, запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її 
банкрутом ПрАТ «Мелітопольський олійноекстракційний 

завод» (код за ЄДРПОУ: 00373830, місцезнаходження: 
вул. Ломоносова, буд. 16, м. Мелітополь, Запорізька обл., 
72312) та інформації ліквідатора Забродіна О.М., отрима-
ної листом від 24.10.2018 №02-01/01 (вх.№50/142-АП від 
09.11.2018р.), скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «мелітопольський олійноекстракційний за-
вод» (код за ЄДРПОУ: 00373830). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Мелітопольський олійноек-
стракційний завод» від 11.06.2010 року №109/08/1/10, 
видане (дата видачі – 06.07.2011р.) Запорізьким терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 302-др-С-а від 29 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 
21.11.2018 року №1004681850 про внесення 22.10.2018 
14331720003000477 запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи ВАТ «Підвисоцьке 
ремонтно-транспортне підприємство» (код за ЄДРПОУ - 
22209798) за спрощеною процедурою шляхом її ліквіда-
ції, та інформації, наданої ФДМ України РВ ФДМ України 
по Кіровоградській області від 05.11.2018р. №1530-22 
(вх.№ 50/150-АП від 09.11.2011), скасовано реєстрацію 
випуску акцій ват «підвисоцьке ремонтно-транспортне 
підприємство» (код за ЄДРПОУ - 22209798). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Підвисоцьке 
ремонтно-транспортне підприємство» від 30.08.1996 року 
№255/1/96, видане Обласним фінансовим управлінням, 
анульовано – розпорядження № 303-др-С-а від 
29 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Стра-
хова компанія «Біополіс» (бульвар Шевченка, буд. 51, 
м. Запоріжжя, 69091, код за ЄДРПОУ: 20702709) на ска-
сування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Страхова ком-
панія «Біополіс» у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «Страхова компанія «Біополіс» (код за ЄДРПОУ: 
20702709). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
ПрАТ «Страхова компанія «Біополіс» від 10 червня 
2010 року №388/1/2010, видане Національною комісією 
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з цінних паперів та фондового ринку (дата видачі – 
26 червня 2012 року), анульовано – розпорядження 
№ 300-др-С-а від 28 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Дек-
стон» (вул. Трункіна, 12, м. Луцьк, Волинська обл., 43010, 
код за ЄДРПОУ: 13353154) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «дек-
стон» (код за ЄДРПОУ: 13353154). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску ПрАТ «Декстон» від 20 квітня 
2001 року №04/03/1/01, видане 12.12.2011 року Волин-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 304-др-С-а від 29 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, на підставі пункту 4 глави 1 розділу ІV Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Завод «Галичи-
на», місцезнаходження: вул. Кременецька, буд. 38, 
м. Луцьк, 43000, код за ЄДРПОУ: 33513052 на скасуван-

ня реєстрації випуску облігацій у зв`язку з погашенням 
облігацій серії А, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
серії «А» тов «Завод «Галичина». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій серії «А» ТОВ «Завод «Галичи-
на» від 28.04.2007 року №211/2/07, дата видачі свідоцтва 
– 20.07.2007 року, дата видачі дубліката – 22 березня 
2016 року, видане Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 169-др-С-о від 28 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, на підставі пункту 4 глави 1 розділу ІV Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ПрАТ «Трест 
Житлобуд-1», 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43, код 
за ЄДРПОУ: 01270285, на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв`язку з достроковим погашенням облігацій 
серії D7, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії 
«D7» прат «трест Житлобуд-1». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій серії «D7» ПрАТ «Трест 
Житлобуд-1» від 02.08.2016 №93/2/2016, дата видачі сві-
доцтва – 22.09.2016, видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 168-др-С-о від 27 листопада 2018 року. 

29.11.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 «фIрма КиЇвЗдравреКонСтрУКцIя»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02127868
3. Місцезнаходження: 04080, мiсто Київ, вулиця Новоконстян-

тинiвська, 4-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-463-58-26 044-463-58-26
5. Електронна поштова адреса: vozny@ukrtrans.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://02127868.infosite.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

II. текст повідомлення
Iнформацiя розкривається у вiдповiдностi до вимоги п.4 Роздiлу ХI 

дiючої редакцiї Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826. Дата 
отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних 
паперiв: 29.11.2018. Прiзвище, iм’я, по батьковi власника акцiй, якому на-
лежать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 
рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Архипенко Сергiй Миколайович. 

Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) 
вона вiдбувалась: набуття прав власностi на пакет акцiй вiдбулось прямо, 
внаслiдок обов’язкового безпосереднього продажу акцiй емiтента на ви-
могу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, 
вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства». Розмiр 
частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 
набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосую-
чих акцiй): 98,7563%. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля права власностi на такий пакет акцiй 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 100%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, 
iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код 
юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує 
порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними 
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) 
здiйснює(ють) розпорядження акцiями: дана iнформацiя вiдсутня. Дата, в 
яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): 
вiдсутня.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади возний анатолiй михайлович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.11.2018
(дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСтар»
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 акціонерне товариство 
«Київстар»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/about/
partners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: 
зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.11.2018 року Наглядовою радою емітента на пiдставi ст. 54 Закону 

України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента прийнято 
рiшення про обрання п. Йонсен Кьелль Мортен на посаду Голови Нагля-
дової ради ПрАТ «Київстар». Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi 
емітента не володiє. Обгрунтування змін: необхідність обрання Голови 
Наглядової ради емітента згідно із Статутом емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду обраний на 
строк з 26.11.2018 року до 16.11.2021 року. 

Посади, якi обiймав п. Йонсен Кьелль Мортен протягом останнiх п’яти 
рокiв:

- з липня 2007 року по червень 2015 року - Член Ради директорiв 
VimpelCom Ltd. (Бермудськi острови);

- з травня 2012 року по жовтень 2015 року - Виконавчий Вiце-Президент, 
Голова компанiї Теленор у Європi, Telenor ASA (Норвегiя);

- з серпня 2016 року i по теперiшнiй час – Головний операційний дирек-
тор, VEON Ltd. (Нiдерланди).

Пан Йонсен Кьелль Мортен як член Наглядової ради емiтента є пред-
ставником акцiонера емiтента - VEON Holdings B.V., приватної компанiї з 
обмеженою вiдповiдальнiстю. 

Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
ІІІ. підпис

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

2. президент   о.в.Комаров
Найменування  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
посади   26 листопада 2018 року
  (дата)

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне товари-
Ство «КиЇвСЬКе СпецІалІЗоване БУдІвелЬно-монтаЖне 
УправлІння №1»

2. Код за ЄДРПОУ 03450264
3. Місцезнаходження: 03127, місто Київ, проспект Голосіївський, 

будинок 108, корпус 2, офіс 2
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 502-61-42, 502-61-42
5. Електронна поштова адреса giginyaknp@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації http://03450264.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій (відомості про придбання однією особою 
усіх акцій товариства).

ІІ. текст повідомлення
28.11.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (нада-
лі - Товариство) отримало повідомлення від акціонера про придбання од-
нією особою усіх акцій Товариства.

Відповідно до отриманої інформації розмір частки акцій акціонера Ча-
щина Анатолія Івановича 28.11.2018р. (дата зарахування акцій Товари-
ства на рахунок у цінних паперах однієї особи) змінився наступним чи-
ном:

розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій та в загальній 
кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій – 10 368 127 шт. 
голосуючих акцій, що становить 95,4014% статутного капіталу Товари-
ства (99,99992% від кількості голосуючих акцій).

розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій та в загальній 
кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій – 10 867 900 шт. 
голосуючих акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства 
(100,00% від кількості голосуючих акцій).

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

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

Генеральний директор          Гарасюта Ю.л.  29.11.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвСЬКе СпецІалІЗоване БУдІвелЬно-монтаЖне УправлІння №1»

приватне аКцIонерне товариСтво 
«КорСУнЬ-ШевЧенКIвСЬКий 
верСтатоБУдIвний Завод 

Iм.Б.ХмелЬницЬКоГо»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ 
ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО».1.2.Код за 
ЄДРПОУ: 00222456. 1.3.Місцезнаходження: 19400, Черкаська область, 
м. Корсунь - Шевченкiвський, вул. Правобережна 83. 1.4.Міжміський код, 
телефон та факс: (04735) 2-17-11 (04735) 2-17-11, 1.5.Електронна пошто-
ва адреса: kshvz@ukr.net 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: http:ksvz.
at24.com.ua 1.7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
2.Текст повідомлення:

На пiдставi отриманого Товариством 28 листопада 2018 року 
повiдомлення вiд акцiонера Приватне пiдприємство «Торговий Дiм «Кор-
сунь» код ЄДРПОУ 35750498 про замiну члена Наглядової ради – пред-
ставника акцiонера, вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб То-
вариства: Припинено повноваження:Член наглядової ради – Брижатий 
Iван Юрiйович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0%, 
представник акцiонера ПП «ТД «КОРСУНЬ», володiє часткою в статутно-
му капiталi 55,5144 % (18203,60 грн.). Перебував на посадi з 07.08.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Набуто 
повноважень: Член наглядової ради – Лисенко Наталiя Михайлiвна, згоди 
посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отри-
мано, володiє часткою в статутному капiталi 0%, представник акцiонера 
ПП «ТД «КОРСУНЬ», володiє часткою в статутному капiталi 55,5144 % 
(18203,60 грн.). Попередньо займала посади головний бухгалтер ПАТ «ВО 
«ВОСХОД», ПП «ТД «КОРСУНЬ». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа вперше обрана на посаду термiном на 
3  роки. 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «КШВЗ» протокол № б/н 
вiд 28.11.2018р., у зв’язку з заявою про звiльнення та припинення повно-
важень за згодою сторiн припиненi повноваження: Директор – Кривошея 
Вiталiй Iванович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0%. 
Перебував на посадi з 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «КШВЗ» протокол № б/н 
вiд 28.11.2018р., у зв’язку з обранням директора Товариства обрано: Ди-
ректор – Брижатий Iван Юрiйович, згоди посадової особи на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в ста-
тутному капiталi 0%. Попередньо займав посади: Попередньо займав по-
сади: начальник вiддiлу сервiсу ПП «ТД «КОРСУНЬ», член Наглядової 
ради ПрАТ «КШВЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особа вперше обрана на посаду термiном на 3 роки. 3.Під-
пис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: директор Брижатий І.Ю.



№230, 30 листопада 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРСОЦБАНК"
2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00039019

3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
28.11.2018 р. незалежним членом (незалежним директором) Наглядо-

вої Ради АТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) на строк до наступних рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв обрано Шведлера Мартiна (Schwedler Martin) 
(паспорт: P 7328703, виданий P 7328703 року, Мунiципальною радою Вiдня 
MВA 19). Пiдстава: рiшення єдиного акцiонера Банку - Ей-Бi-Ейч 
Холдiнгс  С.А. від 28.11.2018 р. (ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 
151018 у Торговому реєстрi пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: 
бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксем-
бург). Шведлер Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймав Шведлер Мартiн протягом останнiх п'яти рокiв:
з 28.12.2017 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Голова 

Наглядової ради;
з 01.02.2015 по теперiшнiй час - Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керую-

чий партнер;
з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Францiя), Старший радник;
з 01.08.2011 по 30.06.2014 - ТОВ «Райффайзен Iнвестмент», Росiя, Го-

ловний виконавчий директор 

з 01.04.2002 по 31.07.2011 - Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член 
Правлiння

28.11.2018 р. незалежним членом (незалежним директором) Наглядо-
вої Ради АТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) на строк до наступних рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв обрано Єршова Артемiя Михайловича 
(паспорт:000615750 виданий 12.06.2017 р., органом 8030). Пiдстава: 
рiшення єдиного акцiонера Банку - Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. від 28.11.2018 р. 
(ABH Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi 
пiдприємств Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, 
Люксембург, L-1724, Велике Герцогство Люксембург). Єршов Артемiй Ми-
хайлович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймав Єршов Артемiй Михайлович протягом останнiх 
п'яти рокiв:

з 24.05.2016 по теперiшнiй час – ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Го-
лова Бiржової ради

з 21.05.2014 по теперiшнiй час – Асоцiацiя «Фондове Партнерство» 
(Україна), Член Ради

з 21.05.2014 по теперiшнiй час – Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв 
капiталу та Деривативiв (Україна), Член Ради

з 16.04.2013 по 07.08.2014 – ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї» 
(Україна), Заступник Голови Правлiння

з 11.04.2013 по 23.05.2016 – ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Член 
Бiржової ради

з 26.04.2012 по 01.04.2016 – ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (Україна), 
Член Наглядової ради

з 28.03.2014 по 14.03.2016 – АТ «Trastakomercbanka», мiсто Рига, Латвiя 
Член Ради

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 Свiтек Iван
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
28.11.2018

(дата)

аКцІонерне товариСтво “УКрСоцБанК”

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «донецЬКСталЬ» - металУрГIйний 
Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 30939178
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вул. Тор-

гівельна, будинок 106А
4. Міжміський код, телефон та факс: (062)332-53-92, (050)943-94-87, 

(062)332-23-70
5. Електронна поштова адреса: padalka.iv@donetsksteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dmz.donetsksteel.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення

26.11.2018 р. позачерговими загальними зборами ПрАТ «ДОНЕЦЬК-
СТАЛЬ»-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» прийняте рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значного правочина, який може бути вчинений 
товариством у період до 30 квітня 2019 року включно. Характер правочи-
нів – переведення боргу (заміну сторони у зобов’язанні), гранична сукупна 
вартість правочина не перевищує 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гри-
вень. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів ПрАТ «ДМЗ» за даними останньої річної фінансової звітності  – 
60,6957%. Вартість активів ПрАТ «ДМЗ» за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 16 475 636 715,77 грн. Загальна кількість голосуючих ак-
цій - 7 798 845 843 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для 
участі у загальних зборах – 5 846 794 728 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняте рішення – 5 846 794 728 шт., «проти» - 0.

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 Генеральний директор Салєєв Ільдар 
Азізюляєвич(ініціали та прізвище керівника) (підпис) М.П. 27.11.2018р. 
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: пУБлIЧне 

аКцIонерне товариСтво «лопУШнянСЬКий 
Кар'Єр»; 2.Код за ЄДРПОУ: 00373729; 3.Місцезнаходження:77044 
Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня; 4.Міжміський код, 
телефон, факс: (03435)63518; 5.Електронна поштова адреса:lopkar.csd@
gmail.com; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: lk.pat.ua; 7.Вид особливої 
інформації Відомості про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, 
розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значен-
ню пакета акцiй.

ІІ. текст повідомлення: ПАТ «Лопушнянський кар'єр» повiдомляє, що 
28.11.2018 року отримано вiд ПАТ «НДУ» перелiк акцiонерiв, яким надси-
латиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв То-
вариства станом на 21.11.2018 року. На пiдставi iнформацiї, яка мiститься 
в перелiку акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким 
належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 
рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 1.Змiнився розмiр част-
ки фiзичної особи Височанського Володимира Васильовича (відчуження). 
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 
змiни становив 21,37%, пiсля змiни становить 0%. Розмiр частки акцiонера 
(у вiдсотках до статутного капiталу) до змiни становив 16,069696%, пiсля 
змiни становить 0%. 2.Змiнився розмiр частки фiзичної особи Смута Воло-
димира Володимировича (набуття). Розмiр частки власника акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни становив 19,53%, пiсля змiни 
становить 40,9%. Розмiр частки акцiонера (у вiдсотках до статутного 
капiталу) до змiни становив 14,6831%, пiсля змiни становить 30,7528%. 

У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередкова-
но) вiдбулась змiна пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до лан-
цюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особи (особи, що дiють спiльно) здiйснюють розпорядження акцiями, а та-
кож iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або пе-
ретнуто. Вiд Височанського В.В. і від Смута В.В. не надходило повiдомлення 
вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України «Про акцiонернi товариства».

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Демидюк Юрій Миронович. Дата 
29.11.2018р.
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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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЛЬФА-БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 23494714
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 490 46 00 , 044 490 46 01
5. Електронна поштова адреса: mail@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://alfabank.ua/ru/investor-relations/
documents

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

ІІ. текст повідомлення 
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) припинено повнова-
ження Голови Наглядової Ради Банку - Шведлера Мартiна (паспорт: P 
7328703 виданий 05.08.2013 Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). 
Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повноважень Шведле-
ра Мартiна є переобрання складу Наглядової Ради. Шведлер Мартiн на 
посадi Голови Наглядової Ради Банку перебував з 28.12.2017 року. Част-
кою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) членом Наглядової 
Ради Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Швед-
лера Мартiна (паспорт: P 7328703 виданий 05.08.2013 Мунiципальною ра-
дою Вiдня MВA 19). Посадова особа обрана строком на 3 роки.

Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiї акцiонерiв Банку ABH 
Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр). Шведлер Мартiн часткою 
в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
з 28.12.2017 по теперiшнiй час - Голова Наглядової Ради АТ «Альфа-

Банк»; 
з 01.02.2015 по теперiшнiй час - Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керую-

чий партнер;
з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Францiя), Старший радник;
з 01.08.2011 по 30.06.2014 - ТОВ «Райффайзен Інвестмент», Росія, Го-

ловний виконавчий директор 
з 01.04.2002 по 31.07.2011 - Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член 

Правління
У зв’язку із обранням нового складу Наглядової Ради Загальними збо-

рами акціонерів Банку 28.11.2018 року рiшенням Наглядової Ради (Прото-
кол № 67) Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) Головою 
Наглядової Ради Банку обрано Шведлера Мартiна (паспорт: P 7328703 ви-
даний 05.08.2013 Мунiципальною радою Вiдня MВA 19). Посадова особа 
обрана строком на 3 роки.

Шведлер Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
з 28.12.2017 по теперiшнiй час - Голова Наглядової Ради АТ «Альфа-

Банк»; 
з 01.02.2015 по теперiшнiй час - Arcus Advisors Gmbh (Австрiя), Керую-

чий партнер;
з 15.02.2015 по 31.03.2018 - Lazard Freres (Францiя), Старший радник;
з 01.08.2011 по 30.06.2014 - ТОВ «Райффайзен Інвестмент», Росія, Го-

ловний виконавчий директор 
з 01.04.2002 по 31.07.2011 - Raiffeisen Bank International (Австрiя), Член 

Правління
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) припинено повнова-
ження члена Наглядової Ради Банку - Авена Пьотра Олеговича (паспорт: 
45 04 160654 виданий 05.12.2002 ВВС «Арбат м. Москви, код пiдроздiлу 
772-111). Пiдставою для прийняття рішення про припинення повноважень 
Авена Пьотра Олеговича є переобрання складу Наглядової Ради. Авен 
Пьотр Олегович на посадi члена Наглядової Ради Банку перебував з 
03.08.2011 року. В статутному капiталi Банку опосередковано володiє 
11.17 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), чле-
ном Наглядової Ради Банку обрано Авена Пьотра Олеговича (паспорт:  
45 04 160654 виданий 05.12.2002 ВВС «Арбат м. Москви, код пiдроздiлу 

772-111). Посадова особа є представником акцiонера ABH Ukraine Limited 
(Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 
2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi 
Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому на-
лежить 90,1% акцiй Банку. Посадова особа обрана строком на 3 роки.

Авен Пьотр Олегович в статутному капiталi Банку опосередковано 
володiє 11.17 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв:

з 28.12.2017 по теперішній час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член На-
глядової Ради;

з 31.10.2016 по 07.02.2017 - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член На-
глядової Ради, в. т.ч. з 10.11.2016 по 07.02.2017 Голова Наглядової Ради; 

з 11.11.2015 по теперiшнiй час - LetterOne Investment Holdings S.A., 
Член Ради Директорiв; 

з 11.03.2015 по теперiшнiй час - ABH HOLDINGS S.A., Член Ради 
Директорiв, Голова Ради Директорiв;

з 01.12.2011 по 26.04.2014 - Всеросiйська громадська органiзацiя 
«Росiйський футбольний союз», Член Виконкому;

з 25.10.2013 по теперiшнiй час - LetterOne Holdings S.A., Член Ради 
Директорiв;

з 03.12.2013 по теперішній час - Федеральне державне освітня устано-
ва вищої професійної освіти «Московський Державний Університет ім. М.В. 
Ломоносова», Член Ради з піклування

з 03.08.2011 по 27.12.2017 - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Голова Спо-
стережної Ради;

з 20.07.2011 по теперішній час - Некомерційне партнерство «Російська 
рада з міжнародних справ», член Президії;

з 02.07.2007 по 04.07.2017- Громадська Рада при ТПП РФ «Російсько-
Латвійський ділова рада», Керівник;

с 28.06.2007 по теперішній час - АТ «Альфа Страхування», Голова Ради 
директорів;

з 18.04.2006 по теперішній час - об’єднання роботодавців «Російський 
союз промисловців і підприємців», Член Правління;

з 29.07.2002 по теперішній час - АТ «Латвіяс бальзамс», Член Ради;
з 28.02.2001 по теперішній час - Недержавне освітня установа вищої 

професійної освіти «Російська економічна школа» (інститут), Член Ради 
директорів;

с 02.11.1998 по теперішній час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Російська Федера-
ція), Член Ради директорів.

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) припинено повнова-
ження члена Наглядової Ради Банку - Карiмова Iльдара Альфредовича 
(паспорт: 45 08 765932, виданий ВВС району Митiно УВС ПЗАО м.Москви, 
код пiдроздiлу 772-087, 10.11.2006 р.). Пiдставою для прийняття рiшення 
про припинення повноважень Карiмова Iльдара Альфредовича є переоб-
рання складу Наглядової Ради. Карiмов Iльдар Альфредович на посадi 
члена Наглядової Ради Банку перебував з 29.04.2005 року. Часткою в ста-
тутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), чле-
ном Наглядової Ради Банку обрано Карiмова Iльдара Альфредовича (пас-
порт: 45 08 765932, виданий ВВС району Митiно УВС СЗАО м.Москви, код 
пiдроздiлу 772-087,10.11.2006 р). Посадова особа є представником 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареє-
стрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 
167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий по-
верх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадо-
ва особа обрана строком на 3 роки. Карiмов Iльдар Альфредович часткою 
в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останніх п’яти рокiв:

з 29.04.2005 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член На-
глядової Ради;

з 31.10.2016 по теперiшнiй час - АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член 
Наглядової Ради;

з 24.12.2014 по 29.11.2015 - ПАТ «Балтiйський Банк» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради Директорiв; 

з 09.01.2013 по 13.06.2013 - ЗАТ «Альфа-Банк Фінанс» (до 06.03.2013 
ЗАТ «АКБ «БЕЛРОСБАНК», Білорусь), Член Ради Директорів;

з 30.09.2011 по 07.11.2017 - ТОВ УК «Альфа-Капiтал» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради Директорiв;

з 13.09.2011 по 04.09.2017 - ТОВ «СКМ» (Сентинел Кредит Менедж-
мент) (Росiйська Федерацiя), Член Ради Директорiв;

з 31.12.2009 по 30.11.2014 - ЕЙ-БI-ЕЙЧ ХОЛДIНГС С.А. (ABH 
HOLDINGS  S.A., Люксембург), Член Ради Директорiв;

аКцІонерне товариСтво «алЬфа-БанК»
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з 25.02.2009 по 16.09.2017 - АТ Дочiрнiй Банк «Альфа-Банк» (Казах-
стан), Член Ради Директорiв, в т.ч. з 09.09.2011 по 20.12.2015 - Голова 
Ради Директорiв;

з 07.07.2008 по 03.12.2013 - ЗАТ «Альфа-Банк» (Білорусь), Член На-
глядової Ради;

з 26.02.2006 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська 
Федерацiя), Директор з корпоративного розвитку, планування та контролю; 
в т.ч. з 27.02.2006 по 28.09.2016 - Член Ради Директорiв;

з 20.06.2001 по теперiшнiй час - ВАТ «Альфа Страхування» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради Директорiв

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) припинено повнова-
ження члена Наглядової Ради Банку - Бакстера Ендрю Джона (паспорт: 
Пiвденно-Африканська Республiка, M00175290, виданий вiддiлом 
внутрiшнiх справ 30.03.2016 р.). Пiдставою для прийняття рiшення про 
припинення повноважень Бакстера Ендрю Джона є переобрання складу 
Наглядової Ради. Бакстер Ендрю Джон на посадi члена Наглядової Ради 
Банку перебував з 07.02.2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), членом 
Наглядової Ради Банку обрано Бакстера Ендрю Джона (паспорт: Пiвденно-
Африканська Республiка, M00175290, виданий вiддiлом внутрiшнiх справ 
30.03.2016 р). Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH Ukraine 
Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листо-
пада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi 
Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому нале-
жить 90,1% акцiй Банку.Посадова особа обрана строком на 3 роки.

Бакстер Ендрю Джон часткою в статутному капiталi Банку не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi по-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

з 07.02.2017 по теперiшнiй час - АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член 
Наглядової Ради;

з 07.02.2017 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член На-
глядової Ради;

з 23.05.2016 по теперiшнiй час - Amsterdam Trade Bank N.V. (Нiдерланди), 
Член Наглядової ради;

з 21.03.2016 по теперiшнiй час - ABH HOLDINGS S.A. (Люксембург), 
Член Ради директорiв;

з 03.11.2015 по теперiшнiй час - Ей-Бi-Ейч Файненшл Лтд, (Кiпр), Член 
Ради Директорiв (на умовах контракту);

з 26.06.2013 по теперiшнiй час - ВАТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська 
Федерацiя), Член Ради директорiв;

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) припинено повноважен-
ня члена Наглядової Ради Банку - Сантдасанi Нареша (паспорт: Республiки 
Iндiя, Z2736686, виданий 11.11.2013 р). Пiдставою для прийняття рiшення про 
припинення повноважень Сантдасанi Нареша є переобрання складу Нагля-
дової Ради. Сантдасанi Нареш на посадi члена Наглядової Ради Банку пере-
бував з 28.12.2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), чле-
ном Наглядової Ради Банку обрано Сантдасанi Нареша (паспорт: 
Республiки Iндiя, Z2736686, виданий 11.11.2013 р). Посадова особа є пред-
ставником акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, 
зареєстрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний 
номер 167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг,  
2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку. 
Посадова особа обрана строком на 3 роки.

Сантдасанi Нареш часткою в статутному капiталi Банку не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

з 28.12.2017 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Член На-
глядової Ради

з 11.2005 по 10.2017 - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Росiйська Федерацiя), На-
чальник управлiння роздрiбних ризикiв

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) припинено повнова-
ження члена Наглядової Ради Банку - Архiпова Iллi Валерiйовича (пас-
порт: 45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС «Коньково» 
м.Москва 25.02.2002 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення 
повноважень Архiпова Iллi Валерiйовича є переобрання складу Наглядо-
вої Ради. Архiпов Iлля Валерiйович на посадi члена Наглядової Ради Бан-
ку перебував з 31.03.2017 року. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї 

акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), чле-
ном Наглядової Ради Банку обрано Архiпова Iллю Валерiйовича (паспорт: 
45 02 626366, виданий Паспортним столом №1 УВС «Коньково» м.Москва 
25.02.2002 р).Посадова особа є представником акцiонера Банку ABH 
Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареєстрований в Республiцi 
Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 167526, юридична адре-
са: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, П.С. 1066, Нiкосiя, 
Кiпр), якому належить 90,1% акцiй Банку.Посадова особа обрана строком 
на 3 роки.Архiпов Iлля Валерiйович часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

з 31.03.2017 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК», Член Наглядової Ради;
з 15.04.2016 по 31.03.2017 - ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Радник;
з 01.01.2013 по 11.04.2016 - ТОВ «Медiа Група Україна», Член Наглядо-

вої ради;
з 31.10.2012 по 30.04.2016 - SCM Advisors (UK) Limited (Великобританiя), 

Директор;
з 11.03.2011 по 15.03.2015 - ПАТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ», Член 

Спостережної ради;
з 22.04.2010 по 05.10.2015 - ПАТ «ПУМБ», член Спостережної ради;
з 28.11.2005 по 10.07.2015 - ТОВ «Лайфселл», Голова Наглядової ради
28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) припинено повнова-
ження члена Наглядової Ради Банку - Пiлєцькi Мартiна (паспорт: P CZE 
41110232, виданий 08.12.2012 р). Пiдставою для прийняття рiшення про 
припинення повноважень Пiлєцькi Мартiна є переобрання складу Нагля-
дової Ради. Пiлєцькi Мартiн на посадi члена Наглядової Ради Банку пере-
бував з 26.04.2018 року. Часткою в статутному капiталi Банку не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), чле-
ном Наглядової Ради Банку обрано Пiлєцькi Мартiна (паспорт: P CZE 
41110232, виданий 08.12.2012 р).Посадова особа є представником 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, зареє-
стрований в Республiцi Кiпр 4 листопада 2005 року, реєстрацiйний номер 
167526, юридична адреса: Темiстоклi Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий по-
верх, П.С. 1066, Нiкосiя, Кiпр) якому належить 90,1% акцiй Банку. Посадо-
ва особа обрана строком на 3 роки.

Пiлєцькi Мартiн часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

з 30.07.2018 по теперiшнiй час - АТ «УКРСОЦБАНК», Україна, Член На-
глядової Ради;

з 26.04.2018 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК», Україна, Член На-
глядової Ради;

з 25.04.2017 по 07.09.2017 - ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Україна, Член Спо-
стережної Ради;

з 02.07.2018 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК», Росiйська 
федерацiя, Радник в Дирекції з Розвитку Корпоративного Управління, Блок 
«Головного Керуючого Директора»; 

з 07.03.2013 по 01.07.2018 - АТ «АЛЬФА-БАНК», Росiйська федерацiя, 
член правлiння, Директор з питань iнформацiйних технологiй;

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) припинено повнова-
ження члена Наглядової Ради Банку Галiєва Ернеста Едуардовича (пас-
порт: МТ 366567, Печенiзьким РС ГУДМС України в Харкiвськiй обл. 
06.04.2015 р). Пiдставою для прийняття рiшення про припинення повно-
важень Галiєва Ернеста Едуардовича є переобрання складу Наглядової 
Ради. Галiєв Ернест Едуардович на посадi члена Наглядової Ради Банку 
перебував з 28.04.2010 року. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) на пiдставi пропозицiї 
акцiонера Банку ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр), чле-
ном Наглядової Ради Банку, незалежним членом (незалежним директо-
ром) обрано Галiєва Ернеста Едуардовича (паспорт: МТ 366567, 
Печенiзьким РС ГУДМС України в Харкiвськiй обл. 06.04.2015 р). Посадова 
особа обрана строком на 3 роки.

Галiєв Ернест Едуардови часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

з 02.04.2018 по теперiшнiй час - АТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), член 
Наглядової Ради

з 28.04.2010 по теперiшнiй час - АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), член На-
глядової Ради

28.11.2018 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Акцiонерного товариства «Альфа-Банк» (далi - Банк) членом Наглядової 
Ради Банку, незалежним членом (незалежним директором) обрано Єршо-
ва Артемiя Михайловича (паспорт: 000615750 виданий 12.06.2017 р., орга-
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ном 8030). Пiдставою для прийняття рiшення є пропозицiя акцiонера Банку 
ABH Ukraine Limited (Ей-Бi-Ейч Юкрейн Лiмiтед, Кiпр). Єршов Артемiй Ми-
хайлович часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:

з 24.05.2016 по теперiшнiй час - ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Го-
лова Бiржової ради

з 21.05.2014 по теперiшнiй час - Асоцiацiя «Фондове Партнерство» 
(Україна), Член Ради

з 21.05.2014 по теперiшнiй час - Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв 
капiталу та Деривативiв (Україна), Член Ради

з 16.04.2013 по 07.08.2014 - ПАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї» 
(Украї на), Заступник Голови Правлiння

з 11.04.2013 по 23.05.2016 - ПАТ «Українська бiржа» (Україна), Член 
Бiржової ради

з 26.04.2012 по 01.04.2016 - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (Україна), 
Член Наглядової ради

з 28.03.2014 по 14.03.2016 - АТ «Trastakomercbanka», місто Рига, Латвія 
Член Ради

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  михайльо в.в.
28.11.2018

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

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

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «лиСянСЬКе районне вироБниЧе 
пІдприЄмСтво матерІалЬно-теХнІЧноГо За-
БеЗпеЧення»

2. Код за ЄДРПОУ: 00908662
3. Місцезнаходження: 19300 Черкаська область, Лисянський район, 

cелище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (04749) 6-24-37 , 6-24-07
5. Електронна поштова адреса: 00908662@afr.com.ua; lysjanka_snab@

ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pat_lysyanskyrvpmtz.emitents.
net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про набуття конт-
рольного пакета акцій

ІІ. текст повідомлення 
ПАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» повiдомляє, що 27.11.2018 року отрима-

но від ПАТ «НДУ» (Вх. № 8 від 27.11.2018 року) перелік акціонерів, яким 
надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерного товариства станом на 22.11.2018 року (Вих. № 168028зв 
від 26.11.2018 року), на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку 
акцiонерiв емітенту стало відомо про набуття фізичною особою Лисичкі-
ним Анатолієм Михайловичем контрольного пакета у розмірі 50 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства. Розмiр частки власника 
акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 
53,303575 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй пiсля набуття становить 69,606007 %. Розмір частки акціонера до 
зміни (у відсотках до статуного капіталу) становив 39,2687 %. Розмір част-
ки акціонера після зміни (у відсотках до статуного капіталу) становить 
51,278699 %. 

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. директора лисичкiн анатолiй михайлович 28.11.2018

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво "центренерГо"
2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22927045

3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 364-02-00 (044) 364-02-66 

5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.centrenergo.com

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

II. текст повідомлення
28.11.2018р. ПАТ «Центренерго» отримало лист Фонду державного майна 

України вiд 20.11.2018 №10-17-23632 про замiну члена наглядової ради 
ПАТ «Центренерго» вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України вiд 
20.11.2018 №1478, а саме:

- замiну Денисенка Вiталiя Миколайовича - представника акцiонера - Дер-
жава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової 
ради ПАТ «Центренерго» на представника акцiонера - Держава Україна в особi 
Фонду державного майна України у складi наглядової ради ПАТ «Центренер-
го», Баранюка Олександра Мирославовича - заступника директора Департа-
менту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами 
держави - начальника Управлiння iнвестицiйної дiяльностi та державних 
пiдприємств Фонду державного майна України;

- припинення повноважень вiдкликаного члена наглядової ради ПАТ «Центр-
енерго» Денисенка Вiталiя Миколайовича.

Денисенко В.М. згоду на розкриття паспортних даних не надавав, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0 вiдсоткiв). Пе-
ребував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з 25.04.2017р. 
до 28.11.2018р.

Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Фонду державного майна 
про замiну члена наглядової ради не мiстить обгрунтування змiн у персональ-
ному складi посадових осiб ПАТ «Центренерго». 

28.11.2018р. ПАТ «Центренерго» отримало лист Фонду державного майна 
України вiд 20.11.2018 №10-17-23632 про замiну члена наглядової ради 
ПАТ «Центренерго» вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України вiд 

20.11.2018 №1478, а саме:
- замiну Денисенка Вiталiя Миколайовича - представника акцiонера - Дер-

жава Україна в особi Фонду державного майна України у складi наглядової 
ради ПАТ «Центренерго» на представника акцiонера - Держава Україна в особi 
Фонду державного майна України у складi наглядової ради ПАТ «Центренер-
го», Баранюка Олександра Мирославовича - заступника директора Департа-
менту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами 
держави - начальника Управлiння iнвестицiйної дiяльностi та державних 
пiдприємств Фонду державного майна України;

- припинення повноважень вiдкликаного члена наглядової ради 
ПАТ «Центр-енерго» Денисенка Вiталiя Миколайовича.

Баранюк О.М. згоду на розкриття паспортних даних не надавав, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0 вiдсоткiв). Строк 
на який призначено - 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загаль-
ними зборами (з 25.04.2017). Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти 
рокiв:- 13.12.2017 - по цей час – заступник директора Департаменту управлiння 
державними пiдприємствами та корпоративними правами держави – началь-
ник Управлiння iнвестицiйної дiяльностi та державних пiдприємств Фонду дер-
жавного майна України;

- 01.09.2017 - 12.12.2017 - головний спецiалiст вiддiлу корпоративного 
управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння 
державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду дер-
жавного майна України;

- 27.06.2017 – 31.08.2017 - головний спецiалiст вiддiлу мiждержавних май-
нових вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту 
управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави 
Фонду державного майна України;

- 13.01.2015 – 23.06.2017 - головний консультант Верховного Суду України;
- 02.03.2010 – 12.01.2015 - головний спецiалiст Державної судової 

адмiнiстрацiї України.
Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Фонду державного май-

на України про замiну члена наглядової ради не мiстить обгрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ «Центренерго».

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 Коземко Олег Миронович
Виконуючий обов’язки 
генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
28.11.2018

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «центренерГо»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЖитомирСЬКий Завод 

оГородЖУвалЬниХ КонСтрУКцІй»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ»

2. Код за ЄДРПОУ 01413394
3. Місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. С. Параджанова, буд. 89
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 427659 0412 427698
5. Електронна поштова адреса zok@emzvit.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.pratzok.zt.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. текст повідомлення
№
з/п

Дата 
отримання 
інформації 

від 
Централь-

ного 
депозита-
рію цінних 

паперів 
або 

акціонера

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
фізичної 

особи або 
найменування 

юридичної 
особи 

власника 
(власників) 

акцій

Ідентифікаційний код 
юридичної особи - ре-

зидента або код/
номер з торговельно-

го, банківського чи 
судового реєстру, 
реєстраційного 

посвідчення місцевого 
органу влади 

іноземної держави 
про реєстрацію 

юридичної особи - не-
резидента)

Розмір 
частки 
акціо-
нера 
до 

зміни 
(у 

відсо-
тках до 
статут-

ного 
капіта-

лу)

Розмір 
частки 

акціоне-
ра після 
зміни (у 
відсо-

тках до 
статут-

ного 
капіта-

лу)

1 28.11.2018 Капінус Ігор 
Анатолійович

д/н 30.359 0.009

За даними реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Житомир-
ський ЗОК», отриманого від ПАТ «Національний Депозитарій України» 
28 листопада 2018 р., відбулись зміни стосовно акціонера Капінуса Ігоря 
Анатолійовича, згідно з якими право власності на акції Капінуса Ігоря 
Анатолійовича прямо відчужено в розмірі 38,31875 % від загальної кіль-
кості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількос-
ті голосуючих акцій до відчуження права власності на пакет акцій 
38,40365 %. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після відчуження права власності на пакет акцій 0,01124 %. Ві-
домості про осіб які входять до ланцюга володіння корпоративними пра-
вами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) 
здійснює розпорядження акціями: розпорядження акціями здійснює са-
мостійно. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: 
09.11.2018р.
2 28.11.2018 Зубко Сергій 

Геннадійович
д/н 11.271 20.608

За даними реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Житомир-
ський ЗОК», отриманого від ПАТ «Національний Депозитарій України» 
28 листопада 2018 р., відбулись зміни стосовно акціонера Зубка Сергія 
Геннадійовича, згідно з якими право власності на акції Зубка Сергія Ген-
надійовича прямо набуто в розмірі 11,78860 % від загальної кількості го-
лосуючих акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голо-
суючих акцій до набуття права власності на пакет акцій 14,23094 %. 
Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після 
набуття права власності на пакет акцій 26,01821 %. Відомості про осіб 
які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної 
особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпоря-
дження акціями: розпорядження акціями здійснює самостійно. Дата, в 
яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: 09.11.2018р.
3 28.11.2018 Зубко Крістіна 

Геннадіївна
д/н 0.007 21.021

За даними реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Житомир-
ський ЗОК», отриманого від ПАТ «Національний Депозитарій України» 
28 листопада 2018 р., відбулись зміни стосовно акціонера Зубко Крістіни 
Геннадіївни, згідно з якими право власності на акції Зубко Крістіни Генна-
діївни прямо набуто в розмірі 26,53015 % від загальної кількості голосу-
ючих акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до набуття права власності на пакет акцій 0,00944 % . Розмір 
частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після на-
буття права власності на пакет акцій 26,53959 % . Відомості про осіб які 
входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної осо-
би, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження 
акціями: розпорядження акціями здійснює самостійно. Дата, в яку поро-
гові значення було досягнуто або перетнуто: 09.11.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвСЬКий елеКтротранСпортний 

Завод»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗА-
ВОД». 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012017. 3. Місцезнахо-
дження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок  143/2. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 529 65 31 (т/ф). 5. Електронна 
поштова адреса: at52@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://04012017.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента. II. текст повідомлення. Назва 
уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу 
посадових осiб: наглядова рада. Дата прийняття рiшення – 28.11.2018. 
Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав: Звільнення Голови прав-
ління за власним бажанням та призначення нової особи на цю поса-
ду. Звільнено з 30.11.2018 – Голова правлiння мазурчак олена олек-
сандрівна, за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) на підставі 
рішення наглядової ради. Паспорт ТТ219734, виданий 29.01.2014 Дар-
ницьким РВ ГУДМС України в місті Києві. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді - з 24.02.2014. обрано (призначено) - Голова правлiння 
марченко ольга василівна з 03.12.2018. Паспорт МЕ229871, виданий 
15.10.2003 Солом`янським РВ ГУ МВС України в місті Києві. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призна-
чено (обрано) особу – до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: фінансовий аналітик ТОВ «УНІВЕРСУМ 
ТАКС ЕНД ЛІГАЛ»; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, Ме-
неджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів, начальник 
фінансового відділу у ТОВ «ЛОГІСТИК-ПЛЮС»; заступник фінансового 
директора ТОВ «Експлуатаційна компанія «СЕРВІС». III. підпис. 1. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 2. Найменування посади: Голова правлiння мазурчак олена 
олександрівна. 29.11.2018

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «центр СвІтло»

2. Код за ЄдрпоУ 35509048
3. місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Боженка 86-Г
4. міжміський код, телефон та факс 044 333-34-35 333-34-35
5. електронна поштова адреса lіght@zatcs.kіev.ua 
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.centrelіght.kіev.ua 
7. вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів емітента
ІІ. текст повідомлення

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТР 
СВІТЛО» (надалі - Емітент), засідання якої відбулося 28 листопада 
2018 року прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів Емітента (протокол №04/18 від 28.11.2018), а саме: 

предмет правочину: Наглядовою радою Емiтента надано згоду на 
вчинення Емiтентом значних правочинiв пов’язаних з укладанням 
договорiв з пiдрядними органiзацiями на виконання комплексу робiт для 
об’єкту «Офiснi та складськi примiщення АТ «Центр Свiтло» за адресою 
вул. Казимира Малевича (Боженка), буд. 86 Г у Голосiївському р-нi м. Киє-
ва з питань будiвництва власної котельнi на загальну сукупну суму не 
бiльше 2 500 000,00 гривень.

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину – 2 500 тис. грн.
Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 12 676,7 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 19.72%. 

Усi члени Наглядової ради проголосували «за».
Статутом Емiтента не визначенi додатковi критерiї, не передбаченi за-

конодавством, для вiднесення правочину до значного.
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 Скринський олександр васильович Гене-
ральний директор 28.11.2018.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №230, 30 листопада 2018 р. 
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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 

«Науково-виробниче підприємство «Система»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
32133730; 3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6;  
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-54-20;5. Електронна 
пош това адреса: bumagi@jst-systema.com;6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: systema-tv.com;7. Вид особливої інформації або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р.

звільнено з посади Члена Дирекції ПрАТ «НВП «Система» Кабанніка 
Сергія Олександровича в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На посаді перебував з 12.07.2017р. Замість члена Дирекції Ка-
банніка С.О. нікого не призначено (не обрано), так як Виконавчий ор-
ган Товариства є одноосібний- Генеральний директор.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р.
звільнено з посади Члена Дирекції ПрАТ «НВП «Система» Гіберт 
Майю Миколаївну в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Акціями Товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
На посаді перебувала з 12.07.2017р. Замість члена Дирекції Гі-
берт М.М. нікого не призначено (не обрано), так як Виконавчий орган 
Товариства є одноосібний- Генеральний директор.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
звільнено з посади Голови Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» 
Головчанського Ігоря Віталійовича в зв'язку з прийняттям нової редак-
ції Статуту та зміною кількісного складу Наглядової ради. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Володії 100% акціями Товари-
ства . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
На посаді Голови Наглядової ради перебував з 14.05.2018р. 

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
звільнено з посади Заступника голови Наглядової ради ПрАТ «НВП 
«Система» Куницького Олександра Олеговича в зв'язку з прийняттям 
нової редакції Статуту та зміною кількісного складу Наглядової ради. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акціями Товариства 
не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На посаді Заступника голови Наглядової ради перебував з 
14.05.2018р. 

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
звільнено з посади Секретаря Наглядової ради ПрАТ «НВП «Систе-
ма» Гармаш Дениса Геннадійовича в зв'язку з прийняттям нової ре-
дакції Статуту та зміною кількісного складу Наглядової ради. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Акціями Товариства не воло-
діє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
На посаді Секретаря Наглядової ради перебував з 14.05.2018р. 

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система»від 27.11.2018р. 
звільнено з посади Члена Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» Го-
ловчанського Богдана Ігоровича в зв'язку з прийняттям нової редакції 
Статуту та зміною кількісного складу Наглядової ради. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Акціями Товариства не володіє . 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
посаді Члена Наглядової ради перебував з 27.04.2018р. Замість чле-
на Наглядової ради Головчанського Б.І. нікого не призначено (не об-
рано), так як зменшено кількісний склад наглядової ради до 3 осіб 
згідно Статуту.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
звільнено з посади Члена Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» 
Шихкерімова Керіма Нурулаєвича зв'язку з прийняттям нової редакції 
Статуту та зміною кількісного складу Наглядової ради. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Акціями Товариства не володіє . 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
посаді Члена Наглядової ради перебував з 27.04.2018р. Замість чле-
на Наглядової ради Шихкерімова К.Н. нікого не призначено (не обра-
но), так як зменшено кількісний склад наглядової ради до 3 осіб згідно 
Статуту.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
обрано членом Наглядової ради Головчанського Ігоря Віталійовича- 
акціонера Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но.Володіє акціями товариства у кількості 122220400 шт., що складає 
100% статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. З 14.05.2018. обіймав посаду Го-
лови Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система», іншої інформації не 
надано. Обрано на посаду строком на 3 роки згідно Статуту.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
обрано членом Наглядової ради Куницького Олександра Олеговича- 
представника акціонера Товариства- Головчанського І.В. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.Акціами Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 
14.05.2018. обіймав посаду Заступника Голови Наглядової ради 
ПрАТ «НВП «Система», іншої інформації не надано. Обрано на поса-
ду строком на 3 роки згідно Статуту.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
обрано членом Наглядової ради Гармаш Дениса Геннадійовича- пред-
ставника акціонера Товариства- Головчанського І.В. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Акціами Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 
14.05.2018. обіймав посаду Секретаря Наглядової ради ПрАТ «НВП 
«Система», іншої інформації не надано. Обрано на посаду строком на 
3 роки згідно Статуту.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
звільнено з посади Члена Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Система» 
Шимиевича Богдана Ігоровича в зв'язку з прийняття нової редакції 
Статуту. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акціями То-
вариства не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. На посаді Члена Ревізійної комісії перебував з 
27.04.2018р. Замість члена Ревізійної комісії Шимиевича Б.І. нікого не 
призначено (не обрано), так як створено одноособовий орган- Ревізор 
згідно Статуту.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
звільнено з посади Члена Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Система» Ка-
фанова Володимира Леонідовича в зв'язку з прийняття нової редакції 
Статуту. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акціями То-
вариства не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. На посаді Члена Ревізійної комісії перебував з 
27.04.2018р. Замість члена Ревізійної комісії Кафанова В.Л. нікого не 
призначено (не обрано), так як створено одноособовий орган- Ревізор 
згідно Статуту.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
звільнено з посади Члена Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Система» Ко-
лінько Микиту Сергійовича в зв'язку з прийняття нової редакції Стату-
ту. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акціями Товари-
ства не володіє . Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. На посаді Члена Ревізійної комісії перебував з 
27.04.2018р. Замість члена Ревізійної комісії Колінько М.С. нікого не 
призначено (не обрано), так як створено одноособовий орган- Ревізор 
згідно Статуту.

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р. 
обрано Ревізором Кафанова Володимира Леонідовича- представника 
акціонера Головчанського І.В. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Акціами Товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. З 27.04.2018. обіймав посаду 
Члена Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Система», іншої інформації не 
надано. Обрано на посаду строком на 3 роки згідно Статуту.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» від 27.11.2018р.
(протокол №4 від 27.11.2018р.) обрано Головою Наглядової ради Го-
ловчанського Ігоря Віталійовича- акціонера Товариства. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.Володіє акціями товариства у 
кількості 122220400 шт., що складає 100% статутного капіталу Товари-
ства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
З 14.05.2018. обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «НВП 
«Система», іншої інформації не надано. Обрано на посаду строком на 
3 роки згідно Статуту.

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  мустафаєва а.е.
27.11.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧе пІдприЄмСтво «СиСтема»
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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: публiчне акцiонерне товариство 

«Таврiйська будiвельна компанiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 32702078
3. Місцезнаходження: 73011 м.Херсон, Адмiрала Макарова, 203
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552-290014
5. Електронна поштова адреса: tbk@tbk.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: tbk.ks.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 
27.11.2018року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (Протокол № 14) припинено 
пов новаження члена Наглядової ради Кiйка Геннадiя Леонiдовича. 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, 
складає 0,0000006% (представник акцiонера Мазура В.В., Мазура  В.Л.). 
Змiни у персональному складi обумовленi необхiднiстю в обраннi ново-
го складу Наглядової ради. Строк перебування на посадi члена Нагля-
дової ради Товариства – з 26.04.2017р., на посадi Голови Наглядової 
ради – з 26.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

27.11.2018року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (Протокол № 14) припинено 
пов новаження члена Наглядової ради Мазура Вячеслава Валерiйовича. 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, 
складає 38.623647%. Змiни у персональному складi обумовленi 
необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової ради. Строк перебу-
вання на посадi члена Наглядової ради Товариства – з 26.04.2017р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

27.11.2018року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (Протокол № 14) припинено 
пов новаження члена Наглядової ради Мазура Валерiя Леонiдовича. 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, 
складає 32.170225 %. Змiни у персональному складi обумовленi 
необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової ради. Строк перебу-
вання на посадi члена Наглядової ради Товариства – з 26.04.2017р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

27.11.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (протокол № 14) обрано членом 
Наглядової ради Кiйка Геннадiя Леонiдовича строком на 3(три) роки. 
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» вiд 
27.11.2018р. (протокол вiд 27.11.2018р.) Кiйка Геннадiя Леонiдовича 
обрано Головою Наглядової ради Товариства. Вiдповiдно до Статуту та 
Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради 
обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової 
ради до переобрання. Частка, якою володiє посадова особа в статут-
ному капiталi емiтента, складає 0,0000006% (представник акцiонера 
Мазура В.В., Мазура В.Л.) Змiни у персональному складi обумовленi 
необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової ради. Посадова осо-
ба не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Перебував на посадi голови Наглядової ради товариства протягом  
5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

27.11.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (протокол № 14) обрано членом 
Наглядової ради Мазура Вячеслава Валерiйовича строком на 3 (три) 
роки. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi 
емiтента, складає 38.623647%. Змiни у персональному складi 
обумовленi необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової ради. По-
садова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Перебував на посадi члена Наглядової ради товариства про-
тягом 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них.

27.11.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (протокол № 14) обрано членом 

Наглядової ради Мазура Валерiя Леонiдовича строком на 3 (три) роки. 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, 
складає 32.170225 %. Змiни у персональному складi обумовленi 
необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової ради. Посадова осо-
ба не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Перебував на посадi члена Наглядової ради товариства протягом 
5  рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

27.11.2018року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (Протокол № 14) припинено 
пов новаження члена Ревiзiйної комiсiї Голубятнiкової Iрини 
Олександрiвна. Змiни у персональному складi обумовленi необхiднiстю 
в обраннi нового складу Ревiзiйної комiсiї. Частка, якою володiє посадо-
ва особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,005269%. Строк 
перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – з 
21.04.2016р., на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї – з 21.04.2016р. Змiни 
у персональному складi обумовленi необхiднiстю в обраннi нового 
складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних.

27.11.2018року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (Протокол № 14) припинено 
пов новаження члена Ревiзiйної комiсiї Агатьєвої Наталiї Владиславiвна. 
Змiни у персональному складi обумовленi необхiднiстю в обраннi нового 
складу Ревiзiйної комiсiї. Частка, якою володiє посадова особа в статут-
ному капiталi емiтента, складає 0,0000003%. Строк перебування на 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – з 21.04.2016р. Змiни у пер-
сональному складi обумовленi необхiднiстю в обраннi нового складу На-
глядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

27.11.2018року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» (Протокол № 14) припинено по-
вноваження члена Ревiзiйної комiсiї Томкєєвої Людмили Павлiвни. 
Змiни у персональному складi обумовленi необхiднiстю в обраннi ново-
го складу Ревiзiйної комiсiї. Частка, якою володiє посадова особа в ста-
тутному капiталi емiтента, складає 0,003261%. Змiни у персональному 
складi обумовленi необхiднiстю в обраннi нового складу Наглядової 
ради. Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства  – з 21.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

27.11.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» обрано на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї Голубятнiкову Iрину Олександрiвну на строк 3 роки 
(згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Змiни у 
персональному складi обумовленi необхiднiстю в обраннi нового скла-
ду Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 
0,0053%. Перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї протягом 
5  рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

27.11.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» обрано на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї Томкєєву Людмилу Павлiвну на строк 3 роки (згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Змiни у пер-
сональному складi обумовленi необхiднiстю в обраннi нового складу 
Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 
0,003261%. Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї протягом 
5  рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

27.11.2018року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» обрано на посаду голови 
Ревiзiйної комiсiї Агатьєву Наталiю Владиславiвну на строк 3 роки (зго-
да фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Змiни у 
персональному складi обумовленi необхiднiстю в обраннi нового скла-
ду Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 
0,0000003%. Перебувала на посадi члена Рвiзiйної комiсiї протягом 
5  рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 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. виконуючий обовязки Генерального директора малоок 
олексiй валерiйович

28.11.2018

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «таврIйСЬКа БУдIвелЬна КомпанIя»
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Публічне акціонерне товариство «Дашківці» 
(Код ЄДРПОУ 05527700, місцезнаходження: 22363, Вінницька об-

ласть, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського 1, елек-
тронна адреса dashkiv@ukr.net, тел/факс ( 04347) 32439).

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 
31.12.2018 року о 10-00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 22363, 
вінницька область, літинський район, село дашківці, вулиця Гру-
шевського, 1, адмінбудинок товариства, кабінет директора (нуме-
рація кімнат відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових Загальних зборах станом на 24 годину 26.12.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що 
посвідчує особу. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представ-
никам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його 
права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Дові-
реність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також 
може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акці-
онер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
перелІК питанЬ, вКлЮЧениХ до проеКтУ порядКУ денноГо:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвер-
дження порядку голосування на зборах.

3.Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
4.Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затверджен-

ня його в новій редакції, уповноваження представників на підписання 
нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Ста-
туту

5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: 
«Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», 
«Положення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий ор-
ган».

6. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Това-
риства, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах 
і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціо-
нерного товариства «Дашківці» на Приватне акціонерне товариство.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 
Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://dashkivci.at.ua

Отримати інформацію про права, надані акціонерам відповідно до 
вимог статей 36 та 38 ЗаконуУкраїни «Про акціонерні Товариства», яки-
ми вони можуть користуватися після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права мо-
жуть використовуватися, ознайомитися з проектом договору про викуп 
Товариством акцій передбаченого статтею 69 ЗаконуУкраїни «Про акціо-
нерні Товариства» та ознайомитися з матеріалами під час підготовки до 
загальних зборів для прийняття рішень з питань порядку денного акціо-
нери можуть у робочі дні, робочий час за адресою: 22363, Вінницька 
область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, ад-
мінбудинок Товариства, бухгалтерія (нумерація кімнат відсутня), а в 
день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний – Сидорук Іван 
Петрович, тел.( 04347) 32439.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні 
директор пат «дашківці  Сидорук І.п.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «даШКІвцІ»

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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00908662
3. Місцезнаходження: 19300 Черкаська область, Лисянський район, 

cелище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (04749) 6-24-37 , 6-24-07
5. Електронна поштова адреса: 00908662@afr.com.ua; lysjanka_

snab@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://pat_lysyanskyrvpmtz.
emitents.net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну акціо-
нерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. текст повідомлення 
ПАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» повiдомляє, що 27.11.2018 року отри-

мано від ПАТ «НДУ» (Вх. № 8 від 27.11.2018 року) перелік акціонерів, 
яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства станом на 22.11.2018 року (Вих. 
№ 168028зв від 26.11.2018 року), на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в 
перелiку акцiонерiв емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким на-
лежать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 
рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, внаслiдок набуття, 
розмiр частки власника фізичної особи Лисичкiна Анатолiя Михайлови-
ча, став більшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки влас-
ника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 
53,303575 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосу-

ючих акцiй пiсля набуття становить 69,606007 %. Розмір частки акціоне-
ра до зміни (у відсотках до статуного капіталу) становив 39,2687 %. Роз-
мір частки акціонера після зміни (у відсотках до статуного капіталу) 
становить 51,278699 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином 
(прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi 
про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) 
здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в 
яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

ПАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» повiдомляє, що 27.11.2018 року отри-
мано від ПАТ «НДУ» (Вх. № 8 від 27.11.2018 року) перелік акціонерів, 
яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства станом на 22.11.2018 року (Вих. 
№ 168028зв від 26.11.2018 року), на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в 
перелiку акцiонерiв емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким на-
лежать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 
рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, внаслiдок відчужен-
ня, розмiр частки власника юридичної особи ТОВ «АГРО-РЕСУРС» (код 
ЄДРПОУ - 21375276), став меншим порогового значення пакета акцiй. 
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 
відчуження становив 12,733004%. Розмiр частки власника акцiй в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля відчуження становить 0,00 %. 
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статуного капіталу) ста-
новив 9,380396 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до 
статуного капіталу) становить 0,00 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя 
яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету 
акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпора-
тивними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють 
спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про 
дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

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. директора лисичкiн анатолiй михайлович  28.11.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «лиСянСЬКе районне вироБниЧе 
пІдприЄмСтво матерІалЬно-теХнІЧноГо ЗаБеЗпеЧення»
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Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного
права на придбання при додатковій емісії простих іменних акцій

ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"
11.09.2018 р. відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Гід-

росила ЛЄДА", на яких було прийнято рішення про збільшення розміру ста-
тутного капіталу приватного акціонерного товариства "Гідросила ЛЄДА" на
5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) гривень за рахунок додаткових
внесків акціонерів шляхом додаткової емісіїПовідомлення

про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання
при додатковій емісії простих іменних акцій ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

11.09.2018 р. відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Гід-
росила ЛЄДА", на яких було прийнято рішення про збільшення розміру ста-
тутного капіталу приватного акціонерного товариства "Гідросила ЛЄДА" на
5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) гривень за рахунок додаткових
внесків акціонерів шляхом додаткової емісії 530 000 (п'ятсот тридцять ти-
сяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості - 10 (десять)
гривень кожна, загальною номінальною вартістю 5 300 000 (п'ять мільйонів
триста тисяч) гривень. (протокол № 2/2016 від 25.04.2016 р.).

1. Дані про загальну кількість розміщуваних акцій: Загальна кількість роз-
міщуваних акцій - 530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) штук простих іменних
акцій. Загальна номінальна вартість розміщуваних акцій - 5 300 000 (п'ять
мільйонів триста тисяч) гривень. Номінальна вартість розміщуваних акцій
- 10 (десять) гривень за одну акцію.

2. Дані про ціну розміщення: Ціна розміщення акцій: 17,30 гривень за рин-
ковою вартістю. Ринкова вартість визначена на підставі звіту про визначен-
ня ринкової вартості акцій ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", складеного суб'єктом
оціночної діяльності Приватним підприємством "Експертне Агентство" ста-
ном на 08.08.2018 р. та рецензії на даний звіт, складеної суб'єктом оціноч-
ної діяльності Фізичною особою - підприємцем Ярюхіною Зоєю Дмитрівною
08.08.2018 р. Ринкова вартість акцій Приватного акціонерного товариства
"Гідросила ЛЄДА"  затверджена рішенням Наглядової ради №14 від 17
серпня 2018 року в розмірі 17,30 грн. за одну акцію.

3. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акці-
онер має переважне право: Кожен акціонер має переважне право на прид-
бання акції, що додатково розміщуються ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", в кіль-
кості, пропорційній частці належних йому простих іменних акцій в загаль-
ній кількості простих іменних акцій на дату прийняття рішення про збіль-
шення статутного капіталу, тобто станом на 11.09.2018 р.

4. Строк і порядок реалізації переважного права: В процесі розміщення
акцій діє переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково
розміщуються ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", а саме право акціонера - власника
простих акцій придбавати розміщувані ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" прості акції
пропорційно частці належних йому простих акції у загальній кількості прос-
тих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової
емісії акцій - 11.09.2018 року. Отримання письмових підтверджень про від-
мову акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій
умовами додаткової емісії акцій не вимагається. У разі не подання акціоне-
ром заяви на придбання акцій додаткової емісії у встановлений строк ре-
алізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від вико-
ристання свого переважного права. Кількість акцій, яку бажає придбати ак-
ціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі, якщо вона
не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними пра-
вилами. Акціонер може реалізувати своє переважне право як на всю кіль-
кість акцій, на яку він може реалізувати таке право, так й частково - на пев-
ну кількість акцій від загальної кількості акцій, що він має право придбати
у процесі реалізації переважного права. Привілейовані акції не розміщу-
ються. У строк реалізації акціонерами свого переважного права на прид-
бання акцій, що пропонуються до розміщення, з 07 грудня 2018 року по 29
грудня 2018 року (включно, крім вихідних) з 08.00 до 17.00 години за Київс-
ьким часом, акціонер (або його представник), який має намір реалізувати
своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, подає уповно-
важеній особі Товариства складену українською мовою, письмову заяву
про придбання простих іменних акцій у кількості, що не перевищує кількос-
ті акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, та здійснює 100
відсоткову оплату за акції, зазначені в Заяві. Заявник - юридична особа в
заяві зазначає найменування,  місцезнаходження, кількість акцій, що ним
придбаваються. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера,
до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого
представника відповідно до чинного законодавства України. Заяви на
придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в журналі об-
ліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Під час реєстрації заяв
їм надаються реєстраційні номери та фіксується дата та час надходження.
Заява вважається поданою, якщо вона отримана емітентом в строк з 07
грудня 2018 року по 29 грудня 2018 року до 17.00 години. Після реєстрації
заяви акціонер перераховує на поточний рахунок Товариства кошти в сумі,
яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Заяви подаються особис-
то заявником (уповноваженою ним особою) за місцезнаходженням  Това-
риства у робочі дні  (з 0800 до 1700  год. перерва на обід - з 1200 до 1300

год.)  або надсилаються поштою на адресу Товариства: Україна, 25031, Кі-
ровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19  Заява та пере-
раховані кошти приймаються Товариством з 07 грудня 2018 року по 29
грудня 2018 року (включно, крім вихідних). Повна оплата вартості акцій
здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата акцій додаткової емі-
сії здійснюється з 07 грудня 2018 року по 29 грудня 2018 року, у розмірі
100% вартості акцій, що придбаваються за ціною розміщення, в межах ре-
алізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії. Грошові кошти в національній валюті перераховуються  на поточний
рахунок Товариства: Номер поточного рахунку: 26003619989902. Най-
менування банку: Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерцій-
ний промислово-інвестиційний банк", МФО 300012

Генеральний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" Рудий В.В
530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) штук простих іменних акцій існуючої но-

мінальної вартості - 10 (десять) гривень кожна, загальною номінальною
вартістю 5 300 000 (п'ять мільйонів триста тисяч) гривень. (протокол №
2/2016 від 25.04.2016 р.).

1. Дані про загальну кількість розміщуваних акцій: Загальна кількість роз-
міщуваних акцій - 530 000 (п'ятсот тридцять тисяч) штук простих іменних
акцій. Загальна номінальна вартість розміщуваних акцій - 5 300 000 (п'ять
мільйонів триста тисяч) гривень. Номінальна вартість розміщуваних акцій
- 10 (десять) гривень за одну акцію.

2. Дані про ціну розміщення: Ціна розміщення акцій: 17,30 гривень за рин-
ковою вартістю. Ринкова вартість визначена на підставі звіту про визначен-
ня ринкової вартості акцій ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", складеного суб'єктом
оціночної діяльності Приватним підприємством "Експертне Агентство" ста-
ном на 08.08.2018 р. та рецензії на даний звіт, складеної суб'єктом оціноч-
ної діяльності Фізичною особою - підприємцем Ярюхіною Зоєю Дмитрівною
08.08.2018 р. Ринкова вартість акцій Приватного акціонерного товариства
"Гідросила ЛЄДА"  затверджена рішенням Наглядової ради №14 від 17
серпня 2018 року в розмірі 17,30 грн. за одну акцію.

3. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акці-
онер має переважне право: Кожен акціонер має переважне право на прид-
бання акції, що додатково розміщуються ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", в кіль-
кості, пропорційній частці належних йому простих іменних акцій в загаль-
ній кількості простих іменних акцій на дату прийняття рішення про збіль-
шення статутного капіталу, тобто станом на 11.09.2018 р.

4. Строк і порядок реалізації переважного права: В процесі розміщення
акцій діє переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково
розміщуються ПрАТ "Гідросила ЛЄДА", а саме право акціонера - власника
простих акцій придбавати розміщувані ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" прості акції
пропорційно частці належних йому простих акції у загальній кількості прос-
тих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової
емісії акцій - 11.09.2018 року. Отримання письмових підтверджень про від-
мову акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій
умовами додаткової емісії акцій не вимагається. У разі не подання акціоне-
ром заяви на придбання акцій додаткової емісії у встановлений строк ре-
алізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від вико-
ристання свого переважного права. Кількість акцій, яку бажає придбати ак-
ціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі, якщо вона
не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними пра-
вилами. Акціонер може реалізувати своє переважне право як на всю кіль-
кість акцій, на яку він може реалізувати таке право, так й частково - на пев-
ну кількість акцій від загальної кількості акцій, що він має право придбати
у процесі реалізації переважного права. Привілейовані акції не розміщу-
ються. У строк реалізації акціонерами свого переважного права на прид-
бання акцій, що пропонуються до розміщення, з 07 грудня 2018 року по 29
грудня 2018 року (включно, крім вихідних) з 08.00 до 17.00 години за Київс-
ьким часом, акціонер (або його представник), який має намір реалізувати
своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, подає уповно-
важеній особі Товариства складену українською мовою, письмову заяву
про придбання простих іменних акцій у кількості, що не перевищує кількос-
ті акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, та здійснює 100
відсоткову оплату за акції, зазначені в Заяві. Заявник - юридична особа в
заяві зазначає найменування,  місцезнаходження, кількість акцій, що ним
придбаваються. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера,
до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого
представника відповідно до чинного законодавства України. Заяви на
придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в журналі об-
ліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Під час реєстрації заяв
їм надаються реєстраційні номери та фіксується дата та час надходження.
Заява вважається поданою, якщо вона отримана емітентом в строк з 07
грудня 2018 року по 29 грудня 2018 року до 17.00 години. Після реєстрації
заяви акціонер перераховує на поточний рахунок Товариства кошти в сумі,
яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Заяви подаються особис-
то заявником (уповноваженою ним особою) за місцезнаходженням  Това-
риства у робочі дні  (з 08.00 до 17.00  год. перерва на обід - з 12.00 до 13.00
год.)  або надсилаються поштою на адресу Товариства: Україна, 25031, Кі-
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ровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19  Заява та пере-
раховані кошти приймаються Товариством з 07 грудня 2018 року по 29
грудня 2018 року (включно, крім вихідних). Повна оплата вартості акцій
здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата акцій додаткової емі-
сії здійснюється з 07 грудня 2018 року по 29 грудня 2018 року, у розмірі
100% вартості акцій, що придбаваються за ціною розміщення, в межах ре-

алізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії. Грошові кошти в національній валюті перераховуються  на поточний
рахунок Товариства: Номер поточного рахунку: 26003619989902. Най-
менування банку: Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерцій-
ний промислово-інвестиційний банк", МФО 300012

Генеральний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" Рудий В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИЄМС-
ТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження 34663, Рівненська область, Березнівський район, с.

Кургани, вулиця Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішення про звільнення  Сердюк Марини Миколаївни з посади Голови

правління ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" прийняте на засіданні
Наглядової ради 27.11.2018 року (протокол № 8/2018 від 27.11.2018 року),
у зв'язку з поданою нею заявою про звільнення за власним бажанням. По-

садова особа Сердюк Марина Миколаївна не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: 3 роки 1 місяць.

2. Рішення про обрання Головою правління ПрАТ "Березнівське птахопід-
приємство" з 28.11.2018 року Корнюхіної Ольги Миколаївни прийняте на
засіданні Наглядової ради 27.11.2018 року (протокол № 8/2018 від
27.11.2018 року) замість звільненої з посади Сердюк Марини Миколаївни.
Корнюхіна Ольга Миколаївна не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Ін-
ші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття даної інформації.

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 Корнюхіна Ольга Миколаївна. 28.11.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІН"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,

м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, відповідно до частини 5 статті 47 За-
кону України "Про акціонерні товариства" та пункту 9.1.8 статуту Товарис-
тва, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі - збори), які відбудуться 19 грудня 2018 р. о 13.30 за
адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевчен-
ка 26, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
13.00 до 13.25. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у зборах: 13.12.2018 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження

регламенту зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської ді-
яльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільнос-
ті їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення

зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
13762817.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький,
вул.Шевченка 26, кабінет директора, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а також
в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстра-
ції. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні това-
риства" та пункту 9.1.8 статуту Товариства, акціонери Товариства не ма-
ють права вносити пропозиції до порядку денного зборів. Для участі в збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера,
якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі пас-
порт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження що-
до голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю,
можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать ак-
ціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою
довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кож-
ного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Заікіна Майя
Миколаївна.

Наглядова рада

ровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19  Заява та пере-
раховані кошти приймаються Товариством з 07 грудня 2018 року по 29
грудня 2018 року (включно, крім вихідних). Повна оплата вартості акцій
здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата акцій додаткової емі-
сії здійснюється з 07 грудня 2018 року по 29 грудня 2018 року, у розмірі
100% вартості акцій, що придбаваються за ціною розміщення, в межах ре-

алізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії. Грошові кошти в національній валюті перераховуються  на поточний
рахунок Товариства: Номер поточного рахунку: 26003619989902. Най-
менування банку: Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерцій-
ний промислово-інвестиційний банк", МФО 300012

Генеральний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" Рудий В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИЄМС-
ТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження 34663, Рівненська область, Березнівський район, с.

Кургани, вулиця Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішення про звільнення  Сердюк Марини Миколаївни з посади Голови

правління ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" прийняте на засіданні
Наглядової ради 27.11.2018 року (протокол № 8/2018 від 27.11.2018 року),
у зв'язку з поданою нею заявою про звільнення за власним бажанням. По-

садова особа Сердюк Марина Миколаївна не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: 3 роки 1 місяць.

2. Рішення про обрання Головою правління ПрАТ "Березнівське птахопід-
приємство" з 28.11.2018 року Корнюхіної Ольги Миколаївни прийняте на
засіданні Наглядової ради 27.11.2018 року (протокол № 8/2018 від
27.11.2018 року) замість звільненої з посади Сердюк Марини Миколаївни.
Корнюхіна Ольга Миколаївна не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Ін-
ші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття даної інформації.

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 Корнюхіна Ольга Миколаївна. 28.11.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІН"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,

м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, відповідно до частини 5 статті 47 За-
кону України "Про акціонерні товариства" та пункту 9.1.8 статуту Товарис-
тва, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі - збори), які відбудуться 19 грудня 2018 р. о 13.30 за
адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевчен-
ка 26, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
13.00 до 13.25. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у зборах: 13.12.2018 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження

регламенту зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської ді-
яльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільнос-
ті їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення

зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
13762817.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький,
вул.Шевченка 26, кабінет директора, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а також
в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстра-
ції. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні това-
риства" та пункту 9.1.8 статуту Товариства, акціонери Товариства не ма-
ють права вносити пропозиції до порядку денного зборів. Для участі в збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера,
якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі пас-
порт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження що-
до голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю,
можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать ак-
ціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою
довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кож-
ного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Заікіна Майя
Миколаївна.

Наглядова рада

ровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19  Заява та пере-
раховані кошти приймаються Товариством з 07 грудня 2018 року по 29
грудня 2018 року (включно, крім вихідних). Повна оплата вартості акцій
здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата акцій додаткової емі-
сії здійснюється з 07 грудня 2018 року по 29 грудня 2018 року, у розмірі
100% вартості акцій, що придбаваються за ціною розміщення, в межах ре-

алізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії. Грошові кошти в національній валюті перераховуються  на поточний
рахунок Товариства: Номер поточного рахунку: 26003619989902. Най-
менування банку: Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерцій-
ний промислово-інвестиційний банк", МФО 300012

Генеральний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" Рудий В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИЄМС-
ТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження 34663, Рівненська область, Березнівський район, с.

Кургани, вулиця Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішення про звільнення  Сердюк Марини Миколаївни з посади Голови

правління ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" прийняте на засіданні
Наглядової ради 27.11.2018 року (протокол № 8/2018 від 27.11.2018 року),
у зв'язку з поданою нею заявою про звільнення за власним бажанням. По-

садова особа Сердюк Марина Миколаївна не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: 3 роки 1 місяць.

2. Рішення про обрання Головою правління ПрАТ "Березнівське птахопід-
приємство" з 28.11.2018 року Корнюхіної Ольги Миколаївни прийняте на
засіданні Наглядової ради 27.11.2018 року (протокол № 8/2018 від
27.11.2018 року) замість звільненої з посади Сердюк Марини Миколаївни.
Корнюхіна Ольга Миколаївна не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Ін-
ші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття даної інформації.

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 Корнюхіна Ольга Миколаївна. 28.11.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІН"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,

м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, відповідно до частини 5 статті 47 За-
кону України "Про акціонерні товариства" та пункту 9.1.8 статуту Товарис-
тва, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі - збори), які відбудуться 19 грудня 2018 р. о 13.30 за
адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевчен-
ка 26, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
13.00 до 13.25. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у зборах: 13.12.2018 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження

регламенту зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської ді-
яльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільнос-
ті їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення

зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
13762817.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький,
вул.Шевченка 26, кабінет директора, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а також
в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстра-
ції. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні това-
риства" та пункту 9.1.8 статуту Товариства, акціонери Товариства не ма-
ють права вносити пропозиції до порядку денного зборів. Для участі в збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера,
якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі пас-
порт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження що-
до голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю,
можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать ак-
ціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою
довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кож-
ного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Заікіна Майя
Миколаївна.

Наглядова рада

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
«ХмIлЬницЬКий 
елеватор»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00953295

3. Місцезнаходження емітента 22000 Вiнницька обл., 
Хмiльницький район, 
м.Хмiльник вул. В. Порика, 26

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

04338 2-26-47 04338 2-20-80

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

Nadiia.Myronenko@adm.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

hmelnik.actisilos.net

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір паке-
та яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

2. текст повідомлення
Інформація розкривається у відповідності до вимоги п.4 Розділу ХІ дію-

чої редакції Положення про розкриття інформації емітентами цінних папе-
рів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826.

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію 
цінних паперів: 29.11.2018 р. 

Частка акціонера АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАН-
ДИ Б.В./ ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. 
(Нiдерланди), Код 24367223, місцезнаходження: Кінгсфордвег 83, 1043ДжП 
Амстердам, Нідерланди/Kingsfordweg, буд.83, Amsterdam, 1043GP у за-
гальній кількості акцій змінилася з 95,081% до 100.000%, у тому числі част-
ка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 99.958% до 
100.000%. 

Набуття прав власностi на пакет акцiй вiдбувалось прямо.
Відомості про осіб які входять до ланцюга володіння корпоративними 

правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здій-
снює розпорядження акціями: особи відсутні.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: відсутньо.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: немає.

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

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

2. Найменування посади.
Голова правлiння_________________ Б’ялкiвський олександр 

олексiйович 29.11.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19  Заява та пере-
раховані кошти приймаються Товариством з 07 грудня 2018 року по 29
грудня 2018 року (включно, крім вихідних). Повна оплата вартості акцій
здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата акцій додаткової емі-
сії здійснюється з 07 грудня 2018 року по 29 грудня 2018 року, у розмірі
100% вартості акцій, що придбаваються за ціною розміщення, в межах ре-

алізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії. Грошові кошти в національній валюті перераховуються  на поточний
рахунок Товариства: Номер поточного рахунку: 26003619989902. Най-
менування банку: Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерцій-
ний промислово-інвестиційний банк", МФО 300012

Генеральний директор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" Рудий В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИЄМС-
ТВО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 02780479
3. Місцезнаходження 34663, Рівненська область, Березнівський район, с.

Кургани, вулиця Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс - (03653) 5-56-23, (03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса - berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - berezneptashka.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішення про звільнення  Сердюк Марини Миколаївни з посади Голови

правління ПрАТ "Березнівське птахопідприємство" прийняте на засіданні
Наглядової ради 27.11.2018 року (протокол № 8/2018 від 27.11.2018 року),
у зв'язку з поданою нею заявою про звільнення за власним бажанням. По-

садова особа Сердюк Марина Миколаївна не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посаді: 3 роки 1 місяць.

2. Рішення про обрання Головою правління ПрАТ "Березнівське птахопід-
приємство" з 28.11.2018 року Корнюхіної Ольги Миколаївни прийняте на
засіданні Наглядової ради 27.11.2018 року (протокол № 8/2018 від
27.11.2018 року) замість звільненої з посади Сердюк Марини Миколаївни.
Корнюхіна Ольга Миколаївна не надала згоди на розкриття своїх паспор-
тних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Ін-
ші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття даної інформації.

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 Корнюхіна Ольга Миколаївна. 28.11.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІН"
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл.,

м.Кропивницький, вул.Шевченка 26, відповідно до частини 5 статті 47 За-
кону України "Про акціонерні товариства" та пункту 9.1.8 статуту Товарис-
тва, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства (надалі - збори), які відбудуться 19 грудня 2018 р. о 13.30 за
адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевчен-
ка 26, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
13.00 до 13.25. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у зборах: 13.12.2018 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження

регламенту зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-

жуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської ді-
яльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та су-
купної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільнос-
ті їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть
надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення

зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
13762817.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький,
вул.Шевченка 26, кабінет директора, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а також
в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстра-
ції. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні това-
риства" та пункту 9.1.8 статуту Товариства, акціонери Товариства не ма-
ють права вносити пропозиції до порядку денного зборів. Для участі в збо-
рах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера,
якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі пас-
порт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження що-
до голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю,
можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать ак-
ціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою
довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кож-
ного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Заікіна Майя
Миколаївна.

Наглядова рада

Повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА 
ПТАХОФАБРИКА"

Місцезнаходження: 44700, Волинська область, Володимир-Волинський
район, с. Федорівна. Ідентифікаційний код 00851376

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА" (надалі - "Товариство"), повідомляє про проведення
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18
грудня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 44700, Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний буди-
нок ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", 1-й поверх,
актова зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загаль-
них зборах Товариства здійснюватиметься 18.12.2018 за місцем їх прове-
дення з 09 год. 15 хв. до 09 год. 50 хв. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства -12.12.2018
(станом на 24 годину).

Порядок денний 
загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.

2. Про обрання секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Про внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням ста-

туту у відповідність до вимог чинного законодавства.
5. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства у зв'язку

з приведенням до вимог чинного законодавства та визначення уповнова-
жених осіб на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

6. Про скасування рішення річних загальних зборів акціонерів Товарис-
тва від 23.04.2018 року про затвердження порядку розподілу прибутку То-
вариства за результатами діяльності в 2017 році.

7. Про розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку,
що направляється на збільшення статутного капіталу.

8. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіта-
лу прибутку (його частини).

9. Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
10. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням

статутного капіталу та визначення уповноважених осіб на підписання но-
вої редакції статуту.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та ін-
формація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва": www.chebaturochka.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного. Із документами, пов'язаними з порядком денним
загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адре-
сою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка,
перший поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного відділу) в
робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перер-
ва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних  зборів ак-
ціонерів - за місцем їх проведення. Оскільки, порядок денний загальних

зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону
України "Про акціонерні товариства", Товариство надає акціонером мож-
ливість  ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій
відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону України "Про ак-
ціонерні товариства".

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами - директор юридичного управління Товариства
Чуб Михайло Володимирович. Телефон для довідок: (03342) 2-26-05;.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються за ско-
роченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства" із здійсненням повідомлення про скли-
кання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення за-
гальних зборів. Таким чином, акціонери Товариства не мають права вно-
сити пропозиції до порядку денного загальних зборів, відповідно до стат-
ті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Зміни до порядку ден-
ного також не передбачені.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на
письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку ден-
ного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери То-
вариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою міс-
цезнаходження Товариства або засобами електронної пошти за наступ-
ною адресою: m.chub@epikur.ua. Товариство надає відповіді на письмові
запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання
запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити ба-
жаний спосіб отримання відповіді від Товариства.  

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення загальних зборів, а саме на 22.11.2018 року, за-
гальна кількість акцій складає 344 275 880 штук простих іменних акцій, з
них кількість голосуючих акцій становить 341 885 466  штук. 

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необ-
хідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну до-
віреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа-
ми. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено зав-
данням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм пред-
ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити
свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіренос-
ті на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося
декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіре-
ність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній влас-
ності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних збо-
рах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним
представником.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«Полтавапропангаз». 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 31310365.  
3.Місцезнаходження -38800, Полтавська обл., Полтавський р-н, смт.Чуто-
ве, вул.Короленка, 4. 4.Міжміський код, телефон та факс -(0532)500821. 
5.Електронна поштова адреса- slpropan@e-mail.pl.ua. 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://www.poltavapropangaz.com.ua. 7.Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІI.текст повідомлення
ПрАТ «Полтавапропангаз» повідомляє, що 29.11.2018р. рішенням 

акціонера-Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та гази-
фікації «Полтавагаз», що володіє 100% акцій емітента, в зв'язку з заявою 
директора Товариства про припинення контракту від 27.04.2018р. за уго-
дою сторін з 30.11.2018 року припинено повноваження директора Близ-
нюка Романа Григоровича, паспорт КО № 882068 виданий 14.12.2011р. 

Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента, перебував на посаді директора ПрАТ «Пол-
тавапропангаз» з 27.04.2018р.; призначено з 01.12.2018р. терміном на 
три роки директора Китриша Антона Борисовича, паспорт серії КО 
№ 363321 виданий 22.05.2002р. Зіньківським РВ УМВС України в Полтав-
ській області, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років- 2011-2014 рр. Дирек-
тор ТОВ «Стройінвест», 2014-2017рр. начальник управління скрапленого 
газу по Полтавському регіону в ДП «Пропан», з 2017 і по теперішній час- 
комерційний директор в ПрАТ «Полтавапропангаз». Звільнена та обрана 
посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
мають.

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

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

2. директор             (підпис)            р.Г.Близнюк  29.11.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво «полтавапропанГаЗ»
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товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «УКрБУдІнформатиКа» 

(ідентифікаційний код: 31955538, місцезнаходження: 04071, м. Київ, 
вулиця Костянтинівська, будинок 2-А, далі - Товариство) повідомляє про 
прийняття загальними зборами учасників Товариства, які відбулись 
23 листопада 2018 року, рішення про припинення Товариства шляхом пе-
ретворення у приватне акціонерне товариство. Вимоги кредиторів прий-
маються за місцезнаходженням Товариства до 28.01.2019 року.

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 «оБерIГ»

2. Код за ЄДРПОУ 31976385
3. Місцезнаходження 55330, Миколаївська обл. Арбузинський 

район, с. Семенiвка, вул. Шкiльна, 44
4. Міжміський код, телефон та 
факс

05132 3-11-90 05132 3-11-90

5. Електронна поштова адреса 31976385@oberig.pat.u
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

oberig.pat.ua

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

II. текст повідомлення
27.11.2018 р. емiтентом вiд ПАТ «Нацiональний депозiтарiйi України» 

був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, згiдно 
якого отримана iнформацiя про зменшиння розмiру порогового значення 
пакета акцій власника Циноборенко Миколи Олександровича, якому на-
лежило до змiни 10% (450 шт.) в загальнiй кiлькостi акцiй,10 % (450 шт.) в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй акцiонера пiсля 

змiни складає 8 % (360 шт. ) в загальнiй кiлькостi акцiй, 8% (360 шт. ) в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким 
чином ( прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та 
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними пра-
вами юридичної особи, через яких особа(особи, що дiють спiльно) здiйснює 
розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi зна-
чення було досягнуто або перетнуто.

27.11.2018 р. емiтентом вiд ПАТ «Нацiональний депозiтарiйi України» був 
отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, згiдно якого 
отримана iнформацiя про збільшення розмiру порогового значення пакета 
акцiй власника ТОВ «Семенiвський агросервiс» (Код 30954067), до змiни 
складав 18% (810 шт.) в загальнiй кiлькостi акцiй,18 % (810 шт.) в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй акцiонера ТОВ «Семенiвський 
агросервiс» пiсля змiни складає 20 % (900 шт. ) в загальнiй кiлькостi акцiй, 
20% (900 шт. ) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. У емiтента вiдсутня 
iнформацiя яким чином ( прямо або опосередковано ) вiдбулось вiдчуження 
пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпо-
ративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють 
спiльно) здiйснює розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в 
яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

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 Бойко олег Сергiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

28.11.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво IнвеСтицIйна КомпанIя «Iтт-
IнвеСт»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23517763
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вулиця Борисоглiбська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-277-26-27 044-277-27-27
5. Електронна поштова адреса: marina2@itt-group.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.itt-group.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рів-
ним пороговому значенню пакета акцій

II. текст повідомлення
Згiдно даних реєстру власникiв iмених цiнних паперiв ПрАТ IК «IТТ-

IНВЕСТ», отриманого вiд ПАТ «НДУ» 28.11.2018 року, вiдбулися змiни сто-
совно акцiонера,якому належать голосуючи акцiї, розмiр пакету якого став 
меньшим. Розмiр частки власника акцiй Волинця Данила Мефодiйовича в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчудження прав власностi на та-
кий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 33,3334%.

Пiсля вiдчудження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий 

пакет голосуючих акцiй) - 0%.
Згiдно даних реєстру власникiв iмених цiнних паперiв ПрАТ IК «IТТ-

IНВЕСТ», отриманого вiд ПАТ «НДУ» 28 листопада 2018 року, вiдбулись 
змiни стосовно акцiонера, якому належали голосуючi акцїi, розмiр пакета 
яких став бiльшим. Розмiр частки власника акцiй Мiщенко Сергiя Олексан-
дровича в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до придбання права 
власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 
33,3334%, пiсля придбання права власностi на такий пакет акцiй 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 49,99 %.

Згiдно даних реєстру власникiв iмених цiнних паперiв ПрАТ IК «IТТ-
IНВЕСТ», отриманого вiд ПАТ «НДУ» 28 листопада 2018 року, вiдбулись 
змiни стосовно акцiонера, якому належали голосуючi акцїi, розмiр пакета 
яких став бiльшим. Розмiр частки власника акцiй Папроцького Ореста Тео-
доровича в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до придбання права 
власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 
16,6666%, пiсля придбання права власностi на такий пакет акцiй 
(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 23,3466 %.

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 литвинова Ганна олександрiвна
Голова правлiння -  
президент

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

29.11.2018
(дата)

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 Свiсс 
Класiк Лайф"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33152529

3. Місцезнаходження 01021, Київ, 
провулок Iвана Мар'яненка, 9

4. Міжміський код, телефон та факс 044 2802135 044 2802135
5. Електронна поштова адреса info@swiss-cl.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.swiss-cl.com

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

II. текст повідомлення
Наказом Генерального директора АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (№07/18-К 

вiд 23.11.2018 р.) 23.11.2018 р. на посаду головного бухгалтера переведе-
но Радик Тетяну Михайлiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на 
який обрано посадову особу: на невизначений термiн. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бух-
галтера - начальник управлiння бухгалтерського та податкового облiку 
ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО», Головний бухгалтер ПАТ «УСК «ГАРАНТ-
АВТО», заступник головного бухгалтера - начальник управлiння бухгалтер-
ського та податкового облiку ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО», головний бухгал-
тер ПрАТ «СК «ПРОМИСЛОВА», заступник головного бухгалтера ПрАТ «СК 
«ПРОМИСЛОВА», бухгалтер ТОВ «ВАЖДОД», головний бухгалтер ТДВ 
«СК «ФIНАНСОВИЙ ЗАХИСТ», бухгалтер АТ «СК Свiсс Класiк Лайф». 
Пiдстава такого рiшення: заява Радик Т.М. про переведення на посаду го-
ловного бухгалтера. Обґрунтування змiн у персональному складi: наказ 
Генерального директора №07/18-К вiд 23.11.2018 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 Хотєєв андрiй миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.11.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “СтраХова КомпанIя СвIСС КлаСIК лайф”
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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 № 18230
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
29.11.2018 р. 

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

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

1. Повне найменування емітента: аКцІонерне товари-
Ство «днІпроаЗот»

2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.com.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 
27.11.2018 р. Наглядовою радою АТ «ДНІПРОАЗОТ» (Протокол № НС-

27112018) прийнято рішення про надання згоди Товариству на здійснення 
значного правочину, а саме укладання договору з ПрАТ «Видобувна компа-
нія «Укрнафтобуріння». Предмет правочину: Постачальник зобов'язується 

передати, а Споживач прийняти і оплатити природний газ. Ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до за-
конодавства - 729 590 416,38 грн. Вартість активів за даними річної фінансо-
вої звітності Товариства за 2017 рік склала 3 931 523 000,00 грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відстотках) - 18,56 %. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3. 
Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» 
прийняття рішення - 0. Додаткові критерії для віднесення правочину до знач-
ного правочину не передбачені законодавством, статутом АТ «ДНІПРОА-
ЗОТ» не визначені. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій має бути 
розміщений публічним акціонерним товариством протокол засідання нагля-
дової ради або загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, АТ «ДНІПРОАЗОТ» не наво-
диться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством.

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  Сідоров С.л.
28.11.2018

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "САХНОВЩИНСЬКЕ IМЕНI 
М.О. КЛЮЧКИ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00851198

3. Місцезнаходження емітента 64508 Харкiвська обл., Сахновщин-
ський район, село Сугарiвське немає

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

plemZavod20jovtna@ft.net.ua

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

http://20rokiv.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

09.11.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Това-
риства (Протокол б/н вiд 09.11.2018 р.) було прийнято рiшення про 
змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрації 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
ЄДР: 16.11.2018 р. Повне найменування акцiонерного товариства до 
змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД 
IМ. 20-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ». Повне найменування акцiонерного товари-
ства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САХНОВ-
ЩИНСЬКЕ IМЕНI М.О. КЛЮЧКИ».

Голова Правлiння ________ Морозiкова Вiкторiя Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
28.11.2018

 (дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “СаХновЩинСЬКе IменI м.о. КлЮЧКи”

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. АТ АЛЬФА-БАНК 6
2. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 14
3. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 17
4. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 17
5. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 15
6. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 13
7. ПАТ ДАШКІВЦІ 12
8. АТ ДНІПРОАЗОТ 20
9. ПРАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ -МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 5
10. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 9
11. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» 19
12. ПРАТ КИЇВСТАР 4
13. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ №1
4

14. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД 9
15. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
4

16. ПАТ ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8

17. ПАТ ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12

18. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР 5
19. ПРАТ НВП «СИСТЕМА» 10
20. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 19
21. ПРАТ ОБЕРІГ 18
22. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 15
23. ПРАТ РУБІН 14
24. ПРАТ САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ 20
25. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ»
19

26. ПАТ ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 11
27. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 16
28. ТОВ УКРБУДІНФОРМАТИКА 18
29. АТ УКРСОЦБАНК 5
30. ПРАТ ФІРМА КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ 3
31. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 14
32. ПРАТ ЦЕНТР СВІТЛО 9
33. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 8


