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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З 

11.05.2018 р.   № 71

Про припинення діяльності 
відокремленого структур-
ного підрозділу НКЦПФР

Відповідно до частини восьмої ст.6 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
України», підпункту 81 пункту 6 та пункту 10 Положення 
про Національну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку, затвердженого Указом Президента України від 
23.11.2011р. № 1063/2011 «Про Національну комісію з 
цінних паперів та фондового ринку», та з метою виконан-
ня наказу Голови Комісії від 28.02.2018р. № 29 «Про 
схвалення Концепції операційної моделі Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку»,

Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Департаменту НКЦПФР у 

Центральному регіоні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, створеного відповідно до наказу 
Голови Комісії від 06.06.2017р. № 71 «Про створення 
відокремлених структурних підрозділів центрального 
апарату НКЦПФР», шляхом ліквідації цього відокремле-
ного структурного підрозділу центрального апарату На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. У зв’язку із припиненням Департаменту НКЦПФР у 
Центральному регіоні Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку доповнити повноваження відокремле-
них структурних підрозділів центрального апарату НКЦПФР 
визначених підпунктами 1.2. – 1.4. наказу Голови Комісії від 
06.06.2017р. № 71, встановивши, що повноваження:

- департаменту НКЦПФР у Східному регіоні поширю-
ються на Чернігівську область;

- департаменту НКЦПФР у Західному регіоні поширю-
ються на Житомирську область;

- управління НКЦПФР у Південному регіоні поширю-
ються на Вінницьку та Черкаську області.

3. Виконання повноважень визначених пунктом 2 цьо-
го наказу відокремленими структурними підрозділами 
центрального апарату НКЦПФР здійснюватиметься піс-
ля затвердження Положень про відокремлені структурні 
підрозділи.

4. Департаменту фінансового та господарського за-
безпечення Комісії (К. Будакова), юридичному департа-
менту (І. Мартиненко), департаменту роботи з персона-
лом та запобігання корупції (Ю. Тимощук) здійснити дії, 
пов’язані з припиненням відокремленого структурного 
підрозділу - Департаменту НКЦПФР у Центральному ре-
гіоні - відповідно до чинного законодавства України.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) протягом одного дня забезпечити подання 
цього наказу для його оприлюднення на сайті Комісії та опу-
блікування в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
Керівника апарату Сахнацьку О.А.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З 

11.05.2018 р.   № 73

Про повноваження Департа-
менту НКЦПФР у Централь-
ному регіоні Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку

Враховуючи наказ Голови Комісії від 11.05.2018 р. 
№ 71 «Про припинення діяльності відокремленого струк-
турного підрозділу НКЦПФР», 

Н А К А З У Ю:
1. Департаменту НКЦПФР у Центральному регіоні На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(В. Жупаненко) виконувати свої повноваження згідно із 
Положенням про Департамент НКЦПФР у Центральному 
регіоні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, затвердженим Керівником апарату від 30.06.2017р., 
до внесення відомостей до Єдиного державного реєстру 
про припинення Департаменту НКЦПФР у Центральному 
регіоні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку як відокремленого структурного підрозділу.

2. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) протягом одного дня забезпечити подання 
цього наказу для його оприлюднення на сайті Комісії та опу-
блікування в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
Керівника апарату Сахнацьку О.А.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2013 № 597 «Про затвердження Порядку та 
умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів»

1. Вид та назва регуля-
торного акта 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2013 № 597 
«Про затвердження Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цін-
них паперів зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.04.2013 за № 688/23220. 

2. Назва виконавця 
заходів з відстеження 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 

3. Статус відстеження Виконано 
4. Початок відстеження 03.05.2018 
5. Завершення відсте-

ження 
17.05.2018 

6. Цілі прийняття акта Основною метою, на досягнення якої спрямований зазначений нормативно-правовий 
акт, є приведення нормативної бази Комісії у відповідність до вимог статті 9 та пункту 
16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну 
систему України» стосовно визначення порядку та умов надання ПАТ «Національний 
депозитарій України» статусу Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Цен-
тральний депозитарій), порядку реєстрації Комісією Правил Центрального депозита-
рію, та змін, що вносяться до Правил Центрального депозитарію. 

7. Дані та припущення, 
на основі яких відсте-
жувалась результатив-
ність, а також способи 
одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось статистичним мето-
дом шляхом аналізу наявної статистичної інформації, а також шляхом збору пропози-
цій та зауважень від Центрального депозитарію, що надходили після набрання чиннос-
ті цим актом, та їх аналізу. 
Результативність зазначеного рішення Комісії відстежувалась при опрацюванні та ана-
лізі документів, що надавалися до Комісії Центральним депозитарієм на реєстрацію 
Правил Центрального депозитарію та змін до Правил Центрального депозитарію. 
Крім того, дані одержувались у процесі надходження до Комісії письмових запитів від 
Центрального депозитарію з метою отримання роз’яснень Комісії щодо застосування 
окремих норм регуляторного акту. 

8. Кількісні та якісні 
показники результа-
тивності акта 

Дія цього акта поширюється на одну юридичну особу - Центральний депозитарій. 
Кількість поданих ПАТ «Національний депозитарій України» заяв з відповідними доку-
ментами на реєстрацію змін до Правил Центрального депозитарію за звітний період - 
5, за результатами розгляду яких Комісією були прийняті відповідні рішення про реє-
страцію змін до Правил Центрального депозитарію. Реалізація регуляторного акта не 
потребувала додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 
Розмір коштів та часу, що витрачаються юридичною особою при виконанні вимог цього 
регуляторного акта залежать від необхідності вчинити нею певні дії. Рівень поінформо-
ваності юридичної особи з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регу-
ляторний акт розміщений на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в 
офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження уніфіко-
ваних форм актів, складених за результатом проведення 
планових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю) щодо додержання суб’єктами господарюван-
ня вимог законодавства у сфері господарської діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» розробле-
ний на виконання вимог Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою ре-
алізації повноважень, визначених Законом України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» та Законом України «Про лі-
цензування видів господарської діяльності».

Проектом регуляторного акту визначаються:
1) уніфікована форма Акта, складеного за результата-

ми проведення планового (позапланового) заходу дер-
жавного нагляду (контролю) діяльності емітента щодо 
стану корпоративного управління та здійснення операцій 
з розміщення та обігу цінних паперів;

2) уніфікована форма Акта, складеного за результата-
ми проведення планового (позапланового) заходу дер-
жавного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у сфері прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку (рин-
ку цінних паперів) щодо дотримання ліцензійних умов.

Зазначений Проект регуляторного акта доопрацьова-
но із урахуванням зауважень та пропозицій, наданих 
Державною регуляторною службою України.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надсила-
ти поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, 
корп. 30 (департамент контрольно-правової роботи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку) та на 
електронну адресу: kp-prof@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

16.05.2018 року  м. Київ  № 84 /100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії 
від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 

2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), 
а саме підпункту 1.6 пункту 1 розділу VIІІ Порядку, щодо

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РІАЛ АУДИТ» (ТОВ «РІАЛ АУДИТ») (далі – ТОВ «РІАЛ 
АУДИТ»),

код за ЄДРПОУ 38013592,
місцезнаходження: вул. Марини Раскової, буд. 23, кім-

ната 310, м. Київ, 02002,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 4506 від 23 лютого 2012 року, терміном чинності до 
22 грудня 2021 року,

УСТАНОВИЛА:
до Комісії від Аудиторської палати України (далі – АПУ) 

надійшов лист від 02 травня 2018 року № 01-01-25/355 
(вх. від 07 травня 2018 року № 16039) щодо прийнятих 
АПУ рішень, зокрема про прийняття у відношенні 
ТОВ «РІАЛ АУДИТ» рішення від 24 квітня 2018 року 
№ 358/4 «Про внесення змін до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів» про виключення з Реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів ТОВ «РІАЛ АУДИТ». Свідоцтво 
№ 4506, видане рішенням АПУ від 23 лютого 2012 року 
№ 246/4 анульоване. Свідоцтво про відповідність систе-
ми контролю якості № 0369, видане рішенням АПУ від 
04 липня 2013 року № 273/4 анульоване. 

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.6 
пункту 1 розділу VIІІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «РІАЛ АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 

38013592) з реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про вне-
сення до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, серії П 000381 від 26 січня 2017 року.
 Голова Комісії ____________

(підпис)
 Хромаєв Т.З.

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 

9. Оцінка можливих 
результатів реалізації 
регуляторного акта та 
ступеня досягнення 
визначених цілей 

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реа-
лізації більшості його положень мають позитивну динаміку. 
Цілі державного регулювання щодо визначення та набуття ПАТ «Національний депози-
тарій України» статусу Центрального депозитарію досягнуто повністю, неврегульова-
них та проблемних питань не виявлено. Контроль за дотриманням вимог зазначеного 
регуляторного акта здійснюється Комісією. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
15.05.2018 року за №1003977455 про внесення 
09.02.2007 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 09.02.2007, 11031310000017690, та ін-
формації, наданої службовою запискою №23/03/276 від 
25.04.2018 року департаменту Комісії у Східному регіоні, 
зупинено обіг акцій ЗАТ «Трейдінвест», код за ЄДРПОУ: 
20486973 – розпорядження № 117-КФ-З від 17 травня 
2018 року. 

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

«21» травня 2018 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
15.05.2018 року за №1003977446 про внесення 
27.02.2007 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 27.02.2007, 11031310000018067, та ін-
формації, наданої службовою запискою №23/03/276 від 
25.04.2018 року департаменту Комісії у Східному регіоні, 
зупинено обіг акцій ЗАТ «Інвестиційний фонд соціаль-
ного захисту «Софі-Плюс», код за ЄДРПОУ: 22116080  – 
розпорядження № 116-КФ-З від 17 травня 2018 року. 
.

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

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 

№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
15.05.2018 року за №1003977343 про внесення 
05.07.2007 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 27.06.2007, 27.06.2007, 11/336/07-ап, Гос-
подарський суд Запорізької області, та інформації, нада-
ної службовою запискою №23/03/276 від 25.04.2018 року 
департаменту Комісії у Східному регіоні, зупинено обіг 
акцій Українсько-Бельгійське ВАТ «К-2 Інвест», код за 
ЄДРПОУ: 22133753 – розпорядження № 115-КФ-З від 
17 травня 2018 року.

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

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
15.05.2018 року за №1003977497 про внесення 
29.03.2013 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 26.09.2011, 2а-0870/6234/11, Запорізький 
окружний адміністративний суд, та інформації, наданої 
службовою запискою №23/03/276 від 25.04.2018 року 
департаменту Комісії у Східному регіоні, зупинено обіг 
акцій ЗАТ «Ювелір», код за ЄДРПОУ: 01565520 – роз-
порядження № 112-КФ-З від 17 травня 2018 року.

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

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
15.05.2018 року за №1003977471 про внесення 
29.06.2007 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 03.05.2007, 13.05.2007, 23/326/07-ап, гос-
подарський суд Запорізький області, та інформації, на-
даної службовою запискою №23/03/276 від 
25.04.2018 року департаменту Комісії у Східному регіоні. 
Зупинено обіг акцій Українсько-німецько-швейцарське 
ЗАТ «Великий козачок», код за ЄДРПОУ: 14288938 – 
розпорядження № 111-КФ-З від 17 травня 2018 року.

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

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
15.05.2018 року за №1003977287 про внесення 
30.12.2005 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 30.12.2005, 11031310000011148, та інфор-
мації, наданої службовою запискою №23/03/276 від 
25.04.2018 року департаменту Комісії у Східному регіоні, 
зупинено обіг акцій ЗАТ «Центр», код за ЄДРПОУ: 
22139721 – розпорядження № 110-КФ-З від 17 травня 
2018 року.

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

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 

№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
15.05.2018 року за №1003977411 про внесення 
24.02.2012 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 20.06.2011, 05.09.2011, 2А-0870/3683/11, 
Запорізький окружний адміністративний суд, та інформа-
ції, наданої службовою запискою №23/03/276 від 
25.04.2018 року департаменту Комісії у Східному регіоні, 
зупинено обіг акцій АТЗТ «Лінк», код за ЄДРПОУ: 
20503507 – розпорядження № 114-КФ-З від 17 травня 
2018 року. 

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

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 12 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 
15.05.2018 року за №1003977336 про внесення 
31.03.2005 року запису про внесення судового рішення 
щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з її 
банкрутством, 31.03.2005, 11031310000004506, та ін-
формації, наданої службовою запискою №23/03/276 від 
25.04.2018 року департаменту Комісії у Східному регіоні, 
зупинено обіг акцій ВАТ «Фінансово-промислова гру-
па «Чорметінвест», код за ЄДРПОУ: 22133569 – розпо-
рядження № 113-КФ-З від 17 травня 2018 року.

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

«21» травня 2018 року
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на підставі п. 8 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 15.05.2018 року 
за №1003977485 про внесення 14.04.2011 року запису 
про початок процесу проведення спрощеної процедури 
державної реєстрації припинення юридичної особи шля-
хом її ліквідації; 14.04.2011 11030000003015439, та ін-
формації, наданої службовою запискою №23/03/276 від 
25.04.2018 року департаменту Комісії у Східному регіоні, 

скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Астрон-92» 
(код за ЄДРПОУ: 13617386). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ЗАТ «Астрон-92» від 26.05.1992 року №1, 
видане облфінуправлінням, анульовано – розпоряджен-
ня № 142-КФ-С–А від 17 травня 2018 року. 

17.05.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«МетаБанк»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне това-
риство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20496061
1.4. Місцезнаходження емітента: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 228-78-43.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ofedorchuk@mbank.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових 

осіб емітента.
15.05.2018 року Наглядовою радою АТ «МетаБанк» (протокол б/н від 

15.05.2018 р.) прийнято рішення про:
1. Припинення повноважень/звільнення голови та членів Правління 

Банку у зв’язку з закінченням строку повноважень, а саме: голови Правлін-
ня Нужного Сергія Павловича (паспорт СА 767083, виданий Ленінським РВ 
УМВС України в Запорізькій обл. 16.06.1998р.). Перебував на посаді з 
18.05.2015 р. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Членів Прав-
ління: Бєлки Анатолія Миколайовича (паспорт СЮ 342470, виданий Ленін-
ським у м. Запоріжжя РВ УДМС України в Запорізькій обл. 04.04.2014.). 
Перебував на посаді з 18.05.2015 р. Володіє 6,3% в статутному капіталі 
Банку; Пармьонова Сергія Ювеналійовича (паспорт СА 537261 виданий 
Комунаровським РВ УМВС України в Запорізькій області 09.10.1997). Пере-
бував на посаді з 18.05.2015 р. Часткою в статутному капіталі не володіє; 

Денщик Ірини Юріївни (СА № 323958 виданий Хортицьким РВ УМВС Украї-
ни в Запорізькій області 14.11.1996 року) Часткою в статутному капіталі не 
володіє. Перебувала на посаді з 18.05.2015 року

2. Обрання/призначення голови та членів Правління, а саме: голови 
Правління Нужного Сергія Павловича (паспорт СА 767083, виданий Ленін-
ським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 16.06.1998р.). Часткою в статут-
ному капіталі Банку не володіє. Інші посади протягом 5-ти років: з 2006 року 
голова Правління. Членами Правління: Бєлку Анатолія Миколайовича (СЮ 
342470, виданий Ленінським у м. Запоріжжя РВ УДМС України в Запорізь-
кій обл. 04.04.2014.). Володіє 6,3% в статутному капіталі Банку. Інші посади 
протягом 5-ти років: перший заступник голови Правління. Пармьонова 
Сергія Ювеналійовича (СА 537261 виданий Комунаровським РВ УМВС 
України в Запорізькій області 09.10.1997.). Часткою в статутному капіталі 
не володіє. Інші посади протягом 5-ти років: заступник голови правління з 
дистриб’юції, заступник голови Правління. Денщик Ірину Юріївну (СА 
№ 323958 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 
14.11.1996 року).Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади 
протягом 5-ти років: директор департаменту операційної діяльності, за-
ступник голови Правління – начальник управління фінансового моніторин-
гу, заступник голови Правління. Зазначені посадові особи непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не мають. Голова та члени 
Правління обрані на три роки (відповідно до Статуту АТ «МетаБанк»). 

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

Голова Правління 
АТ «МетаБанк»  Нужний С.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАБАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації:1. Загальні відомос-
ті: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Брусилiвська Райагропромтехнiка»; Код за ЄДРПОУ: 00903736; Місцезнахо-
дження: 12600 Житомирська обл м. Брусилiв вул. Чапаєва 3; Міжміський код, 
телефон та факс: (04162) 3-03-25; Електронна поштова адреса: brusrapt@
emzvit.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www.brusrapt.ho.ua; Вид особ-
ливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

2. Текст повідомлення:Черговими загальними зборами акцiонерiв това-
риства ПАТ»Брусилiвська Райагропромтехнiка» 25.04.2018 було прийняте 
рiшення про змiну типу товариства з Публiчного акцiонерного товариства 

на Приватне акцiонерне товариство.Повна назва до змiн: Публiчне 
акцiонерне товариство»Брусилiвська Райагропромтехнiка» повна назва 
пiсля змiн за статутом товариства: Акцiонерне товариство «Брусилiвська 
Райагропромтехнiка». Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiститься в єдиному Державному Реєстрi юридич-
них осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведена 
14 травня 2018 року, де вказана повна назва: Приватне акцiонерне товари-
ство «Брусилiвська Райагропромтехнiка».3. Підпис:Директор Марач 
Андрiй Павлович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРУСИЛiВСьКА РАйАГРОПРОМТЕХНiКА»

Повідомлення про достроковий викуп 
ТОВ «КИЇВГУМА», код ЄДРПОУ 35115248

повідомляє про прийняте рішення про здійснення 05.06.2018р. достроково-
го викупу іменних, дисконтних, звичайних (незабезпечених) облігацій (Свідо-

цтво про реєстрацію випуску № 06/2/2015 від 07.05.2015р.; Код цінних паперів 
(ISIN) UA4000189054) за номінальною вартістю. Заяви від власників облігацій 
приймаються ТОВ «КИЇВГУМА» протягом 10 робочих днів з дати опублікування 
цього повідомлення. Генеральний директор Острогруд А.Ю.
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Повідомлення про зміни у проекті порядку денному річних загальних 
зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по 

газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ідентифікаційний код 
03365222), скликаних на 31.05.2018 року.

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«Кіровоградгаз» (далі - Товариство) повідомляє, що до проекту порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 
13:30 годину 31 травня 2018 року за адресою: 25006, м.Кропивницький 
(Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд. 67, в 
кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі, включені додаткові питання та 
проекти рішень:

За пропозицією акціонера Товариства - Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України», якій належить 53 652 002 штук простих 
іменних акцій: 

1) Тринадцяте питання проекту порядку денного доповнено проек-
том рішення:

«Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоград-
газ» за 2016 рік, взяти до відома»

2) Чотирнадцяте питання проекту порядку денного доповнено про-
ектом рішення:

«Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоград-
газ» за 2017, рік взяти до відома»

3) Вісімнадцяте питання проекту порядку денного доповнено про-
ектом рішення:

«Обрати Головою наглядової ради особу із членів наглядової ради, об-
раних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропо-
нованих акціонерами»

4) Двадцять дев’яте питання проекту порядку денного доповнено 
проектом рішення:

«Припинити повноваження членів правління Товариства:
Гладкого О.М. – Голови правління.
Балика В.М.
Бєлова О.В.
Міняйло Б.Г.
Ніколаєнко В.Г.
Соколенко Т.М.
Спінула О.В.
Стойко А.І.
Сулімовського А.В.»
5) Проект порядку денного доповнено питаннями 31-38 разом з про-

ектами рішень:
31. Обрання Голови правління Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою правління Товариства Гладкого Олек-

сандра Михайловича.
32. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товари-

ства.
Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів ревізійної 

комісії Товариства
Коротчук Олени Петрівни
Корчаги Ніни Володимирівни
Леонідової Ольги Миколаївни.
33. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійсню-

ватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, за-
пропонованих акціонерами.

34. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрати Голову ревізійної комісії Товариства з числа 

кандидатів, запропонованих акціонерами.
35. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії.

Уповноважити Голову правління (або особу, яка здійснює (виконує) 
обов’язки Голови правління) протягом одного місяця з дати прийняття 
цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з 
Головою та членами ревізійної комісії, умови яких затверджено Загальни-
ми зборами акціонерів Товариства.

36. Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження 
внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутріш-
нього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель.

Проект рішення:
I. Затвердити документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього 

контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фі-
нансового контролю та закупівель як обов’язкові для Товариства (дода-
ються), а саме:

Політику про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;
Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

Кодекс етики Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;
Програму забезпечення та підвищення якості Служби внутрішнього 

аудиту Групи Нафтогаз;
Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності 

Групи Нафтогаз;
Політику оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зло-

вживань у Групі Нафтогаз;
Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами 

Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення вну-
трішніх аудиторських перевірок;

Положення про фінансового контролера;
Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз;
Регламент оцінки ефективності операцій та контрольних процедур 

Групи Нафтогаз;
Регламент аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю 

Групи Нафтогаз;
Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз;
Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-

програма) Групи Нафтогаз;
Політику управління комплаєнс-ризиками;
Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі На-

фтогаз;
Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України», дочірніх підприємств (компаній) та господарських 
товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

Порядок здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній 
компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та госпо-
дарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

Інструкцію з формування стратегій закупівель у Національній акціо-
нерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) 
та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) 
яких вона є.

II. Правлінню Товариства забезпечити:
1) впровадження та виконання затверджених документів;
2) адаптацію з урахуванням особливості діяльності та організаційної 

структури Товариства та/або приведення у відповідність внутрішніх до-
кументів Товариства (додаються) для надання на затвердження Нагля-
довій раді Товариства таких документів:

- Кодексу корпоративної етики Національної акціонерної компанії 
«Наф тогаз України»;

- Антикорупційної програми Національної акціонерної компанії «Наф-
тогаз України»;

- Політики з питань врегулювання конфлікту інтересів;
3) розроблення та надання на затвердження Наглядовій раді Товари-

ства Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час 
закупівлі товарів, робіт та послуг на основі Керівництва до адаптації Ре-
гламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» під час закупівлі товарів, робіт та послуг 
(додається).

37. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

Проект рішення:
1) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не 

більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів 
з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України», а саме договорів (наступних додаткових угод до 
них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-
технологічних витрат та нормованих втрат граничною сукупною вар-
тістю 257 810 500,00 грн (двісті п’ятдесят сім мільйонів вісімсот десять 
тисяч п’ятсот гривень 00 копійок);

2) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів 
з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а саме договорів 
(наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу гранич-
ною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто 
сорок тисяч шістсот гривень 00 копійок);

3) надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка 
виконує його обов`язки, на підписання договорів (наступних додаткових 
угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

38. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість.

Проект рішення:
1) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з публічним 

акціо нерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (на-
ступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для за-
безпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат гра-
ничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п’ятдесят сім 
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мільйонів вісімсот десять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок), які можуть 
вчинятись протягом одного року.

2) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з Дочірнім під-
приємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газо-
постачанню та газифікації «Кіровоградгаз», щодо вчинення яких є заінтер-
есованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл 
природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті 
шість мільйонів сто сорок тисяч шістсот гривень 00 копійок), які мо-
жуть вчинятись протягом одного року.

надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка ви-
конує його обов`язки, на підписання договорів (наступних додаткових 
угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

За пропозицією акціонера Товариства - Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», якому на-
лежить 34 636 791 штук простих іменних акцій: 

1) Перше питання проекту порядку денного доповнено проектом 
рішення:

«Обрати лічильну комісію у такому складі:
Голова комісії: Губін Андрій Борисович
члени комісії - Болбас Юрій Володимирович, Чуб Антон В`ячеславович»
2) Третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рі-

шення:
«Обрати: головою загальних зборів Товариства - Боголєпова Дениса 

Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства - Лукаш Тетяну 
Олексіївну»

3) Шосте питання проекту порядку денного доповнено проектом 
рішення:

«1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2017 рік взяти до відома.

2. У зв`язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, 
чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціо-
нерів, визнати роботу правління Товариства незадовільною.

3. Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії ВАТ «Кіровоградгаз» в 
строк 3 (три) календарних місяці провести ґрунтовний аналіз та встано-
вити причини збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2017 р. За наслідками проведеного аналізу звернутися до відповідних 
органів державної влади, правоохоронних органів із заявами про факти 
вчинення посадовими та службовими особами ВАТ «Кіровоградгаз» діянь, 
що призвели до збиткової діяльності Товариства в 2017 році, чим було 
завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів.»

4) Восьме питання проекту порядку денного доповнено проектом 
рішення:

«У зв`язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим 
завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, ви-
знати роботу наглядової Ради ВАТ «Кіровоградгаз» незадовільною.»

5) Десяте питання проекту порядку денного доповнено проектом 
рішення:

«У зв`язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим 
завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, та 
наявністю ознак можливих перекручень у фінансовій звітності Товари-
ства та його дочірніх підприємств, визнати роботу ревізійної комісії не-
задовільною.»

6) Одинадцяте питання проекту порядку денного доповнено про-
ектом рішення:

«Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 
2016 рік. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 
01.03.2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахуван-
ня частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських 
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» 
прибуток ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік розподілити 
таким чином:

-50% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності в 2016 році;

-50% - на поповнення резервного фонду ДП «Центргаз».»
7) Дванадцяте питання проекту порядку денного доповнено проек-

том рішення:
«Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 

2017 рік. У відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 28.02.2018 р. № 139 «Про затвердження базового нормативу від-
рахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за 
результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господар-
ських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права дер-
жави», прибуток ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік розподі-
лити таким чином:

- 75% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2017 році;

- 25% - спрямувати на поповнення резервного фонду ДП «Центр-
газ».»

8) Чотирнадцяте питання проекту порядку денного доповнено про-
ектом рішення:

«У зв`язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим 
було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, 
а також приймаючи до уваги ту обставину, що проект фінансової звітнос-
ті Товариства за 2017 рік не відповідає законодавчо визначеним принци-
пам формування фінансової звітності підприємствами та містить ознаки 
перекручення, що може вплинути на прийняття рішення користувачами 
фінансової звітності, річний звіт ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік, в тому 
числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік - не затверджувати»

9) П’ятнадцяте питання проекту порядку денного доповнено про-
ектом рішення:

«У відповідності до ч. 5 ст.11 Закону України «Про управління об`єктами 
державної власності» постанов Кабінету Міністрів України від 
12.05.2007  р. №702 «Про затвердження Порядку формування та реаліза-
ції дивідендної політики держави», від 22.02.2012 р. №122 «Про затвер-
дження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямову-
ється на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі 
яких є корпоративні права держави», від 01.03.2017 р. №120 «Про затвер-
дження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямову-
ється на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі 
яких є корпоративні права держави», прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», 
отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-
2008 роках, в 2011 та 2016 роках, розподілити таким чином:

1) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами 
фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;
- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоградгаз»;
2) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами 

фінансово-господарської діяльності в 2011 році:
- 30% спрямувати на виплату дивідендів;
- 70% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоградгаз»;
3) прибуток ВАТ «Кіровоградгаз», отриманий за результатами 

фінансово-господарської діяльності в 2016 році:
- 50% спрямувати на виплату дивідендів;
- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоград-

газ».
Збитки товариства отримані у 2009, 2010, 2012-2015 роках покрити 

з резервного фонду Товариства.»
10) Шістнадцяте питання проекту порядку денного доповнено про-

ектом рішення:
«У зв`язку незадовільним виконанням членами Наглядової ради, покла-

дених на них повноважень щодо здійснення контролю за діяльністю Прав-
ління Товариства, внаслідок чого протягом 2017 р. ВАТ «Кіровоградгаз» 
отримано збиток, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товари-
ства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради 
Товариства.»

11) Двадцяте питання проекту порядку денного доповнено проек-
том рішення:

«Визначити тип товариства як приватне акціонерне товариство. 
Затвердити найменування товариства як «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (скорочено - 
АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»). Затвердити нову редакцію статуту Товариства. 
Зобов`язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію ста-
туту Товариства та забезпечити державну реєстрацію і повідомлення 
відповідних органів про зміну статуту Товариства самостійно або з за-
лученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам товариства 
привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту То-
вариства.»

12) Двадцять третє питання проекту порядку денного доповнено 
проектом рішення:

«Затвердити нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кірово-
градгаз». Зобов`язати Голову правління Товариства підписати нову ре-
дакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Директору  
ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» забезпечити державну реєстрацію і 
повідомлення відповідних органів про зміну статуту ДП «Центргаз»  
ВАТ «Кіровоградгаз» самостійно або з залученням третіх осіб за доручен-
ням. Відповідним органам ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» привести 
свою діяльність та документи у відповідність до статуту ДП «Центр-
газ» ВАТ «Кіровоградгаз».»

13) Двадцять четверте питання проекту порядку денного доповне-
но проектом рішення:

«Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної 
господарської діяльності:

1) Договорів та додаткових угод до них, щодо закупівлі природного газу:
- у 2011 р - сукупною вартістю 533 000 тис. грн
- у 2012 р - сукупною вартістю 645 000 тис. грн
- у 2013 р - сукупною вартістю 713 000 тис. грн
- у 2014 р - сукупною вартістю 787 000 тис. грн
- у 2015 р - сукупною вартістю 1 116 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 120 000 тис. грн
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У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених 
у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричини-
ло фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені 
у 2017 році щодо закупівлі природного газу не затверджувати (не схвалювати). 
Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови 
правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма 
значними угодами, щодо закупівлі природного газу, шляхом надання засвідче-
них копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-
економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо закупівлі 
природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх 
підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, 
що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови На-
глядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які 
провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

2) Договори та додаткові угоди до них, щодо надання послуг з розподілу 
природного газу:

- у 2011 р - сукупною вартістю 41 200 тис. грн
- у 2012 р - сукупною вартістю 124 200 тис. грн
- у 2013 р - сукупною вартістю 47 000 тис. грн
- у 2014 р - сукупною вартістю 57 000 тис. грн
- у 2015 р - сукупною вартістю 298 000 тис. грн
У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладе-

них у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що 
спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні право-
чини укладені у 2017 році щодо надання послуг з розподілу природного газу 
не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з 
персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам То-
вариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо заку-
півлі природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову ви-
могу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення 
укладених у 2017 році значних правочинів щодо розподілу природного газу 
для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та 
можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що уклада-
ли (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової 
ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які про-
вести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

3) Договори (додаткові угоди до них), щодо транспортування природного 
газу магістральними трубопроводами:

- у 2011 р - сукупною вартістю 11 600 тис. грн
- у 2012 р - сукупною вартістю 32 200 тис. грн
- у 2013 р - сукупною вартістю 26 100 тис. грн
- у 2014 р - сукупною вартістю 3 000 тис. грн
- у 2015 р - сукупною вартістю 4 600 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 11 000 тис. грн
У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладе-

них у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що 
спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні право-
чини укладені у 2017 році щодо транспортування природного газу магістраль-
ними трубопроводами не затверджувати (не схвалювати). Зобов`язати Прав-
ління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати 
акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, 
щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами, 
шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій 
раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році зна-
чних правочинів щодо транспортування природного газу магістральними тру-
бопроводами для визначення економічної доцільності для Товариства у їх 
підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, 
що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови На-
глядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, 
які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.»

14) Двадцять п’яте питання проекту порядку денного доповнено 
проектом рішення:

«Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчи-
нялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

1) Договорів та додаткових угод до них, укладених з ДП «ЦЕНТРГАЗ», 
щодо розподілу природного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн
У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладе-

них у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при 
одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТР-
ГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, 
що укладали та підписували відповідні договори, правочини, щодо вчинен-
ня яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної гос-
подарської діяльності укладені у 2017 році з ДП «ЦЕНТРГАЗ» не затверджу-
вати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною 
відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можли-
вість ознайомлення з всіма правочинами, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльнос-
ті, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити 
Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 

2017 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, для визна-
чення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого 
нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підпису-
вали) згадані договори у 2017 році.

Доручити Ревізійній комісії здійснити перевірку діяльності ДП «ЦЕНТРГАЗ» 
за 2017 рік з наданням окремого звіту Наглядовій Раді та Зборам Товариства. 
У випадку виявлення нанесення збитків Товариству, Наглядовій Раді вжити 
заходів для захисту майнових інтересів Товариства та його акціонерів, при-
тягнення винних до відповідальності та відшкодування нанесених збитків. До-
повідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових 
загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів»

15) Двадцять шосте питання проекту порядку денного доповнено 
проектом рішення:

«Схвалити правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВО-
ГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності:

1) Договорів та додаткових угод до них, щодо купівлі-продажу природно-
го газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 1 270 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 2 830 000 тис. грн
У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладе-

них у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при од-
ночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТР ГАЗ», 
що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укла-
дали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕН-
ТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності не затверджувати 
(не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною відпо-
відальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства 
можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕН-
ТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, шляхом надання 
засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити 
експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчиня-
лись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, для 
визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можли-
вого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (під-
писували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з 
цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не 
пізніше ніж через 90 календарних днів.

2) Договорів та додаткових угод до них, щодо розподілу природного газу:
- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн
У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 

2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному 
значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати 
ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписува-
ли відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВО-
ГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). 
Зобов`язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови 
правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлен-
ня з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 
щодо розподілу природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову 
вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення 
укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВО-
ГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, для визначення економічної доціль-
ності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству 
посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. 
Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових за-
гальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

3) Договорів та додаткових угод до них, щодо транспортування природ-
ного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн
У зв`язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених 

у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночас-
ному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може 
мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та 
підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» 
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу не затверджу-
вати (не схвалювати). Зобов`язати Правління Товариства з персональною від-
повідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства 
можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТР-
ГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, шляхом 
надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здій-
снити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які 
вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування 
природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх 
підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, 
що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови На-
глядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які 
провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.»

16) Двадцять дев’яте питання проекту порядку денного доповнено 
проектом рішення:
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«У зв`язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим 
завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, при-
пинити повноваження всіх членів правління Товариства.»

17) Проект порядку денного доповнено питаннями 39-43 разом з 
проектами рішень:

39. Внесення змін до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення 
його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шля-
хом викладення його у новій редакції. Доручити голові правління або упо-
вноваженим ним особам забезпечити внесення відповідних змін до дер-
жавних реєстрів та повідомити про зміни відповідні державні органи.

40. Внесення змін до «Положення про наглядову Раду товариства» шля-
хом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду то-
вариства» шляхом викладення його у новій редакції..

41. Внесення змін до «Положення про правління Товариства» шляхом 
викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Доручити Наглядовій раді товариства внести зміни 
до «Положення про правління» шляхом викладення і затвердження його у 
новій редакції з метою приведення у відповідність до Статуту Товари-
ства та норм діючого законодавства.

42. Внесення змін до «Положення про ревізійну комісію Товариства» 
шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Доручити Наглядовій раді Товариства внести зміни 
до «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення і затвердження 
його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Статуту 
Товариства та норм діючого законодавства.

43. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відрито-
го акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформле-
них протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонер-
ного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 
2017 р. у зв’язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодав-
ства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

Проект рішення: У зв’язку із розглядом судами України (справа 
№ 912/2837/17) позову акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» про визнання не-
дійсними рішень позачергових загальних акціонерів Відритого акціонерно-
го товариства «Кіровоградгаз», що були проведені 29 червня 2017 р. з 
порушенням численних норм законодавства України, а також прав та охо-
ронюваних законом інтересів акціонерів:

1. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Від-
ритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 
03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціо-
нерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та гази-
фікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р.

2. Поновити повноваження Голови та членів Наглядової ради, Ревізій-
ної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз», повнова-
ження яких були припинені згідно з рішеннями позачергових загальних ак-
ціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код 
ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних 
зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачан-
ню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р.

3. Установити, що рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоград-
газ», що були призначені на 31 травня 2018 р. в частині обрання Голови та 
членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління 
ВАТ «Кіровоградгаз» набувають чинності з дати набранням законної сили 
рішення суду у справі № 912/2837/17, згідно з яким буде відмовлено у задово-
лені позовних вимог щодо визнання незаконними рішень позачергових загаль-
них зборів акціонерів Відритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз», 
які відбулися 29 червня 2017 р., щодо обрання Голови та членів Наглядової 
ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних 
зборах.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних 

зборів акціонерів.
5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту правління за 2016 рік.

6. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту правління за 2017 рік.

7. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

8. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

9. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоград-
газ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної 

комісії за 2016 рік.
10. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоград-

газ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної 
комісії за 2017 рік.

11. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 
2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку 
покриття збитків за 2016 рік.

12. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 
2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку 
покриття збитків за 2017 рік.

13. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, 
ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

14. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, 
ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

15. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 2004-
2017 роки.

16. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів наглядової ради Товариства.
18. Обрання Голови наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру їх вина-
городи. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами наглядової ради.

20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та 
внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його 
в новій редакції у зв`язку з приведенням статуту у відповідність з нормами 
Закону України «Про акціонерні товариства».

21. Про зміну місцезнаходження Товариства, в зв’язку з перейменуван-
ням назви міста і вулиці.

22. Про зміну найменування та місцезнаходження ДП «Центргаз» 
ВАТ  «Кіровоградгаз».

23. Про внесення змін та доповнення до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кі-
ровоградгаз» затвердження шляхом викладення його в новій редакції. На-
дання повноважень на підписання нової редакції статуту.

24. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством у ході 
поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

25. Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протя-
гом 2011-2017 фінансових років.

26. Про схвалення правочинів, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіро-
воградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансо-
вих років.

27. Про припинення діяльності Будівельно-монтажного управління.
28. Про припинення діяльності Новоархангельського управління по екс-

плуатації газового господарства.
29. Про припинення повноважень членів правління Товариства.
30. Про обрання членів правління Товариства.
31. Обрання Голови правління Товариства.
32. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
33. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
34. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.
35. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами ревізійної комісії.

36. Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження 
внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутріш-
нього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель.

37. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.

38. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість.

39. Внесення змін до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення 
його у новій редакції.

40. Внесення змін до «Положення про наглядову Раду товариства» шля-
хом викладення його в новій редакції.

41. Внесення змін до «Положення про правління Товариства» шляхом 
викладення його в новій редакції.

42. Внесення змін до «Положення про ревізійну комісію Товариства» 
шляхом викладення його в новій редакції.

43. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Від-
ритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), 
оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкри-
того акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кірово-
градгаз» від 29 червня 2017 р. у зв’язку з порушенням під час їх проведення 
численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних за-
коном інтересів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, 
передбачена чинним законодавством України: http://www.kirgas.com/

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ФОНДОВА БiРЖА 
ПФТС"

2. Код за ЄДРПОУ 21672206
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, вулиця Шовкович-

на, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 277-50-00 (044) 277-50-01
5. Електронна поштова адреса inf_emitenta@pfts.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pfts.ua

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

ii. Текст повідомлення
15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 

вiдповiдно до п. 12.14 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 
рiшення обрати Мозгового Олега Миколайовича (згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано) Головою Наглядової ради 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Обрання Голови Наглядової ради зумовлено обранням 
нового складу Наглядової ради емiтента та необхiднiстю обрання Голови 
Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та внутрiшнiх документiв 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу призначено членом На-
глядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» з 26.04.2018р. та Головою 
Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» з 15.05.2018р. на строк 
до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi 
посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
завiдуючий кафедри мiжнародних фiнансiв, Член Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку.

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно 
до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято рiшення обрати 
Бiрюкова Дениса Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано) Головою Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС» з питань аудиту. Посадова особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Обрання посадової особи зумовлено обранням складу Комiтету На-
глядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань аудиту Наглядовою радою 
ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обрано з 15.05.2018р. до 
дати переобрання членiв Комiтету Наглядовою радою ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» або до дати припинення повноважень особи як Члена Наглядової ради 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протя-
гом останнiх п’яти рокiв: директор, заступник директора.

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 
вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 
рiшення обрати Київець Олену Валерiївну (згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано) Членом Комiтету Наглядової ради 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань аудиту. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи зумовлено обран-
ням складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з пи-
тань аудиту Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову 
особу обрано з 15.05.2018р. до дати переобрання членiв Комiтету Нагля-
довою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повно-
важень особи як Члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi 
посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
завiдувач вiддiлу, науковий консультант.

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 
вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 

рiшення обрати Малаi Сергiоса (згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано) Членом Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фон-
дова бiржа ПФТС» з питань аудиту. Посадова особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Обрання посадової особи зумовлено обранням 
складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань ау-
диту Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу 
обрано з 15.05.2018р. до дати переобрання членiв Комiтету Наглядовою 
радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень 
особи як Члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, 
якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор.

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 
вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 
рiшення обрати Трiпульського Григорiя Яковлевича (згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано) Головою Комiтету Наглядової 
ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадо-
вим особам товариства та з питань призначень. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи зумовлено обранням 
складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань ви-
значення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень 
Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обрано 
з 15.05.2018р. до дати переобрання членiв Комiтету Наглядовою радою 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень особи як 
Члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадо-
ва особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, доцент кафедри.

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 
вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 
рiшення обрати Мовчан Юлiю Вiталiївну (згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано) Членом Комiтету Наглядової ради 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим 
особам товариства та з питань призначень. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи зумовлено обран-
ням складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з пи-
тань визначення винагороди посадовим особам товариства та з питань 
призначень Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову 
особу обрано з 15.05.2018р. до дати переобрання членiв Комiтету Нагля-
довою радою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повно-
важень особи як Члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi 
посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
завiдувач сектору, науковий консультант.

15.05.2018р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» 
вiдповiдно до п.14.1 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 
рiшення обрати Холодяна Андрiя Iвановича (згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано) Членом Комiтету Наглядової ради 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань визначення винагороди посадовим 
особам товариства та з питань призначень. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обрання посадової особи зумовлено обранням 
складу Комiтету Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з питань ви-
значення винагороди посадовим особам товариства та з питань призначень 
Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадову особу обра-
но з 15.05.2018р. до дати переобрання членiв Комiтету Наглядовою радою 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» або до дати припинення повноважень особи як 
Члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Iншi посади, якi поса-
дова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер iз 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, директор юридичного департаменту.

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 Лупiй Богдан Олександрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.05.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІГ РА-
ФІЧНО-ВИДАВНИЧИй КОМПЛЕКС «ДЕСНА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації:
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна». 

2. Код ЄДРПОУ 14242682. 
3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 62. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462)975235, (0462)975007. 
5. Електронна поштова адреса: yurist.desns@ukr.net. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

для розкриття інформації: despra.com.ua.

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-
плату дивідендів.

ІІ. Текст повідомлення:
«Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018 р. (протокол 

№ 25 від 19.04.2018 р.) прийнято рішення про виплату дивідендів особам, 
які станом на 18.05.2018 р. є акціонерами Товариства. Дивіденди в сумі 
71143,07 грн. підлягають виплаті і строк з 01.06.2018 по 19.10.2018 р. без-
посередньо акціонерам в належній повній сумі.» 

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

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

Директор ПАТ «ПВК «Десна»  М.П. Вербовий.
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(Код за ЄДРПОУ: 00204033)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00204033
3. Місцезнаходження: 18013 Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, 

м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472397255, 0472640032
5. Електронна поштова адреса: 00204033@afr.com.ua, уаrn@

khimvolokno.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства.

ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 20.04.2018 р.
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне 

рішення: загальні збори акціонерів.
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про емітента, 

що містяться в ЄДР: 16.05.2018 р.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».
Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».
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  Олексенко В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСьКЕ ХІМВОЛОКНО»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-

НЕ ЗАПОРiЗьКЕ ОБЛАСНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСiЯХ 
«ЗАПОРiЖТУРИСТ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 02647444; 3. Місцезнахо-
дження: 69017, мiсто Запорiжжя, острiв Хортиця, ДСП; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (061)286-25-75;5. Електронна поштова адреса: 
zaptourist@emitent.net.ua;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
zpturist.zp.ua;7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення. Рiчними Загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «Запорiжтурист», що вiдбулися 18.04.2018р. (Рiшення №Р-35-8), 
прийнято рiшення «Про порядок розподiлу чистого прибутку i збиткiв 
ПрАТ «ЗАПОРIЖТУРИСТ» за фiнансовими результатами 2017 року, за-
твердження строку, порядку виплати дивiдендiв». Вiдповiдно до рiшення 

Наглядової Ради ПрАТ «Запорiжтурист» (Постанова №ПР-32-2 вiд 
14.05.2018р.): - перелiк власникiв простих iменних акцiй, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, складається станом на «31» травня 2018 року; - 
строк виплати дивiдендiв - з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.; - розмiр 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв, 
за простими iменними акцiями - 8500 грн; - спосiб виплати дивiдендiв - без-
посередньо акцiонерам; - порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми 
дивiдендiв в повному обсязi.

Також, вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПрАТ «Запорiжтурист» 
(Постанова №ПР-32-2 вiд 14.05.2018р.): - перелiк власникiв привілейова-
них іменних акцiй, якi мають право на отримання дивiдендiв, складається 
станом на «02» січня 2018 року; - строк виплати дивiдендiв - з 01.06.2018р. 
по 30.06.2018р.; - розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до 
Рiшення Загальних зборiв, за привілейованими іменними акцiями - 
4245 грн; - спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акціонерам.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Голова Правління Білоблоцький В.М. 
16.05.2018р.

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВ-
НИй ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИй БАНК УКРАЇНИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00032112
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 247-38-38, (044) 247-80-82
5. Електронна поштова адреса: bank@eximb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2018/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 

Відповідно до Указу Президента України від 15.05.2018 № 127/2018, 
призначено членом наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» ДЕНИСЕНКА Віталія Ми-
колайовича - директора департаменту планування і моніторингу фінансо-
во - господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного 
майна України. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних 
не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа не має, часткою в статутному капіталі не володіє. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
термін повноважень членів наглядової ради державного банку - п’ять років.

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 Гриценко О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
16.05.2018

(дата) 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
2. Код за ЄДРПОУ 00382119
3. Місцезнаходження 04080 м. Київ вул. Фрунзе, 53
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 417 37 46 (044) 417 37 46
5. Електронна поштова адреса zmk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації http://zmk.pat.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 Ві-
домості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
1).Дата прийняття рішення: 25.04.2018.

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне 
рішення: Загальні збори акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів 
№1/18 від 25.04.2018 року).

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 17.05.2018.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».

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

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

2. Генеральний директор  Левицький Олександр Петрович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника ) 
  17.05.2018
  (дата)

ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
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Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05839888
3. Місцезнаходження: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 

Сметанiна, буд. 3-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044) 390-52-71
5. Електронна поштова адреса: office@ukrinkom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.05839888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. Текст повідомлення

Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» 

(далi - Товариство), Протокол засiдання № 10 вiд 15.05.2018, прийня-
ла рiшення про наступне:

- Припинити повноваження Головного бухгалтера Товариства Ми-
хайлової Олени Анатоліївни в зв’язку із її звільненням. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. На посадi перебувала 
10  мiсяцiв. Михайлова О.А. згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має. Замiсть зазначеної посадової особи на 
цю посаду нiкого не призначено.

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  iльюченко А.М.
15.05.2018

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСьКА iННОВАЦiйНА КОМПАНiЯ»

Код за ЄДРПОУ 05503326.
Повідомлення про виникнення особливої інформації
 (Відомості про зміну типу акціонерного товариства)

 емітента
1. Місцезнаходження 01013, Київ, 

вул. Будiндустрiї, 9
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 285-57-60

( 044) 286-44-10
3. Електронна поштова адреса office@oporyad.kiev.ua

4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для роз-
криття інформації

www.oporyad.kiev.ua

Текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р. 

прийнято рiшення про змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» . 
Дата внесення змiн до ЄДР юридичних осiб 15.05.2018 р. Повiдомлення 
отримано 16.05.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ».
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИ-
КАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 20554166) (надалі - Това-
риство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ» (надалі –Збори) 20 червня 
2018 року за місцезнаходженням Товариства за адресою: 76018, м.Івано-
Франківськ, вул.Юності, 37, 2-й поверх, кабінет директора. Початок зборів 
об 11-00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 11:00 год. в день та 
за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - станом на  
24-00 год. 14 червня 2018р. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного Зборів: 20554166.infosite.com.ua.

Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії та затверджен-
ня регламенту роботи зборів акціонерів. 2.Звіт Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період (2016р.-
2017р.). 3.Звіт Наглядової ради товариства. 4.Затвердження звіту та ви-
сновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності това-
риства за звітний період. 5.Затвердження річної фінансової звітності та 
балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) Товариства за звітний 
період. 6.Відкликання всіх керівних та контролюючих органів управління 
Товариства. 7.Обрання голови та членів Наглядової ради. Затвердження 
умов контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповнова-
женої від імені Товариства, на підписання контракту. 8.Обрання директо-
ра. 9.Обрання Ревізора. 10.Про попереднє надання згоди на вчинення 
значного правочину. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, у робочі дні 10-00 до 16-00 год. за 
адресою: 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Юності,37, 2-й поверх, кабінет 
директора. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з 
документами Андріюк Г.Г. Контактний телефон: (03422)554861. Щодо по-
дання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам, після отримання 
повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, 
акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». Для реєстрації та участі в Зборах акціонерам необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представни-
кам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які 
підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до 
вимог чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю 
прий має той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. 
Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на 
Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання 
довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
(2017р./2016р.): Усього активів: 327,7/270,3; основні засоби: 203/213,4; 
довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси: 0/0; сумарна дебіторська 
заборгованість: 46,2/38,7; грошові кошти та їх еквіваленти: 78,5/18,2; не-
розподілений прибуток: 9,5/6; власний капітал: 278,6/270,2; статутний ка-
пітал: 126,0/126,0; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні зобов'язання: 
49,1/0,1; чистий прибуток (збиток):7,8/5; середньорічна кількість простих 
акцій (шт.): 504112/504112; кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.): 0/0; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних ак-
цій протягом періоду: 0/0; чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 
6/5. 

ПрАТ «ХМЕЛьНИЦьКИй МЕХАНІЧНИй ЗАВОД» 
Шановний акціонер Хмельницького механічного заводу!

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів 
ПрАТ «ХМЕЛьНИЦьКИй МЕХАНІЧНИй ЗАВОД» скликаються 04 черв-
ня 2018 року. Початок об 10 годині в залі засідань ПрАТ «ХМЗ» за 
адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Північна,2.

Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у зборах 
24.00 29 травня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та надання 

згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі правочинів із заінтер-
есованістю.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 9.00 до 9.50 за місцем про-
ведення зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного 

законодавства або інший документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З матеріалами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних 
зборів акціонери (довірені особи) можуть ознайомитись у робочі дні з 
09:00 до 16:00 год. за адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Північна,2, 
3 поверх, приймальня, а також у день проведення Загальних зборів - у 
місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : khmz.pat.ua

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів – голова правління В.І. Бачок.

Довідки за телефоном: (0382) 70-27-52.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: голова правління Бачок Віталій Іванович.

НАГЛЯДОВА (СПОСТЕРЕЖНА) РАДА  
ПрАТ «ХМЕЛьНИЦьКИй МЕХАНІЧНИй ЗАВОД”

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕРНОПiЛьСьКИй РАДiОЗАВОД «ОРiОН». 
2. Код за ЄДРПОУ: 22607719. 3. Місцезнаходження: 46023, м. Тернопiль, 
15 Квiтня, 6. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0352 24 30 14 0352 24 40 07. 
5. Електрона поштова адреса: sekretar@orion.te.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/osoblyva-
informatsiia. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 16.05.2018, протокол № 6, iз числа 

членiв Наглядової ради, обраних рiчними загальними зборами акцiонерiв 
20.04.2018, Головою Наглядової ради обрано термiном на 3 роки Капе-
лусь Тетяну Iванiвну – представника акцiонера - держави в особi РВ ФДМУ 
по Тернопiльськiй областi, що володiє пакетом акцiй у статутному капiталi 
товариства в розмiрi 96,186%. Капелусь Т.I. не володiє акцiями емiтента. 
Протягом останнiх 5 рокiв Капелусь Т. I займала посаду начальника вiддiлу 
приватизацiї, управлiння корпоративними правами держави та оцiнки дер-
жавного майна РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi. Капелусь Т. I. не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за 
корисливi i посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї АТ «ТРЗ «Орiон» вiд 16.05.2018, протокол 
№1, iз числа членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних рiчними загальними зборами 
якi вiдбулися 20.04.2018, Головою Ревiзiйної комiсiї обрано термiном на 3 роки 
Паламарчука А.З. – завiдувача сектору контролю та використання державно-
го майнаi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi. Паламарчук А.З. не володiє 
акцiями емiтента. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду завiдувача сектору 
контролю та використання державного майнаi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй 
областi. Паламарчук А.З. не надав згоди на розкриття паспортних даних, не-
погашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає.

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

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

Голова правління  Я.М. Карпик
(підпис)

17.05.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВОЛИН-
СьКА ОБЛАСНА ДРУКАР-
НЯ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПiДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛiГРАФiЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 02465973
3. Місцезнаходження 43010, Волинська обл., м.Луцьк, 

проспект Волi, 27
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0332) 24-05-30, (0332) 24-05-30

5. Електронна поштова адреса drukarnya@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.druk.volyn.ua

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська об-

ласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укр-
видав полiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), припинено повноваження члена на-
глядової ради (голови наглядової ради) - Мельника Дмитра Сергiйовича. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пе-
ребував на посадi з 05.02.2013 р. по дату прийняття рiшення. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська об-
ласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укр-
видавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), припинено повноваження члена нагля-
дової ради - Саєнко Оксани Миколаївни. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Перебувала на посадi з 05.02.2013 р. по 
дату прийняття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська об-
ласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укр-
видавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), припинено повноваження члена нагля-
дової ради - Мiнакової Лєлi Валерiївни. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Перебувала на посадi з 05.03.2013 р. по 
дату прийняття рiшення. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська облас-
на друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укр-
видавполiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради ПрАТ «Во-
линська обласна друкарня», Мельника Дмитра Сергiйовича - представник 
акцiонера. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Згiдно рiшення наглядової ради ПрАТ «Волинська обласна друкарня» вiд 

16.05.2018 р. (Протокол №1 засiдання наглядової ради вiд 16.05.2018 р.), 
Мельника Дмитра Сергiйовича обрано головою наглядової ради ПрАТ «Волин-
ська обласна друкарня». Строк обрання - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала по-
садова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник голови правлiння 
ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя».Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська об-
ласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидав-
полiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради ПрАТ «Во-
линська обласна друкарня», Саєнко Оксану Миколаївну - представник 
акцiонера. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Строк обрання - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: Перший заступник голови правлiння 
ПАТ «ДАК «Укр видав полiграфiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська об-
ласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укрвидав-
полiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради ПрАТ «Во-
линська обласна друкарня», Денисюк Наталiю Миколаївну - представник 
акцiонера. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Строк обрання - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укр-
видавполiграфiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська об-
ласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укр-
видав полiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради 
ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Старчевiч Тетяну Леонiдiвну - неза-
лежний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Строк обрання - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ДП «Об’єднання по торгiвлi 
та постачанню». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Волинська об-
ласна друкарня» (Протокол №67/9 засiдання правлiння ПАТ ДАК «Укр-
видав полiграфiя» вiд 16.05.2018 р.), обрано членом наглядової ради 
ПрАТ «Волинська обласна друкарня», Карасьову Вiкторiю Валентинiвну - 
незалежний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Строк обрання - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ДСВ 
«Освiта», з 2017 по теперiшнiй час заступник директора ТОВ «Фiрма 
«Антологiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непога-
шеної 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. Голова правлiння Карнаухов Володимир 

Володимирович
 (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2018
(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 акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Український 
капітал»

2. Код за ЄДРПОУ 35760087
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, Олеся Гончара, 35
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 353-79-53 (044) 353-79-53
5. Електронна поштова адреса ukrcap@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrcap.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» 

№5/18 вiд 15.05.2018р. затверджено рiшення про звiльнення з 16.05.2018р. 
в.о. Голови Правлiння Шишко Сергiя Дмитровича (паспорт: серiя СН 
№087385, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 11.04.1996р.). 

Змiни вiдбулися на пiдставi заяви Шишко С.Д. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на данiй посадi  - 
з 21.03.2018р. по 16.05.2018р.

Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК «КРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» 
№5/18 вiд 15.05.2018р. затверджено рiшення про призначення з 
17.05.2018р. на посаду Голови Правлiння Кiналя Володимира Iгоровича 
(паспорт: серiя КА № 601017, виданий Стрийським РВ УМВС України у 
Львiвськiй обл. 17.10.1997р.) строком на 5 рокiв. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «Альянс-Гарант» страхова компанiя» - Го-
лова Правлiння, ПрАТ «Страхова компанiя «ВУСО» - начальник сектору по 
роботi з корпоративними клiєнтами

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 С.Д. Шишко
В.о. Голови Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСьКИй КАПІТАЛ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №94, 18 травня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВДiЇВСьКИй 
КОКСОХiМiЧНИй ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00191075
3. Місцезнаходження 86065, мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний,1
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(062) 3631920 (062) 3632030 

5. Електронна поштова адреса Alena.Omelyanenko@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

https://akhz.metinvestholding.com/ru/about/
info

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосеред-
ковано особою (особами, що діють спільно) 
з урахуванням кількості акцій, які належать 
їй та її афілійованим особам: контрольного 
пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства; значного 
контрольного пакета у розмірі 75 і більше 
відсотків простих акцій публічного акціонер-
ного товариства; домінуючого контрольного 
пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІ-

МІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «АКХЗ» або «Товариство») отримало 
16.05.2018 року Реєстр власникiв іменних цiнних паперiв ПрАТ «АКХЗ», 
складеного станом на 10.05.2018 року вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України».

Розмір частки METINVEST B.V. та її афілійованих осіб в загальній кіль-
кості акцій до набуття права власності на домінуючий контрольний пакет 
акцій Товариства:

- Компанії METINVEST B.V (Місцезнаходження: Nassaulaan 2 A,  
2514JS `s-Gravenhage, the Netherlands (Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, 
Нідерланди) Номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 
24321697) до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства 
належало 184 529 788 штук акцій, що складало 94,60034% від загальної 
кількості акцій (статутного капіталу) ПрАТ «АКХЗ»;

- ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІРМА ВЕРХНЬО-
ГО ОДЯГУ «ФЕЯ» (Код за ЄДРПОУ: 00309074 Місцезнаходження: 87515, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 2) належало 231 000 штук 
акцій, що складало 0,11842% від загальної кількості акцій (статутного ка-
піталу) ПрАТ «АКХЗ»;

- компанії BARLENCO LTD (Місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3 
JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІЯ ХАУС, 
1066, Нікосія, Кіпр) Реєстраційний номер: НЕ 221823) належало 0 штук 
акцій ПрАТ «АКХЗ».

Розмір частки METINVEST B.V. та її афілійованих осіб в загальній кіль-
кості акцій після набуття права власності на домінуючий контрольний па-
кет акцій Товариства:

- Компанії METINVEST B.V. після набуття домінуючого контрольного паке-
та акцій Товариства належить 184 529 788 штук акцій, що складає 94,60034% 
від загальної кількості акцій (статутного капіталу) ПрАТ «АКХЗ»., а також 
складає 95,103 % від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «АКХЗ»; 

- ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІРМА ВЕРХНЬО-
ГО ОДЯГУ «ФЕЯ» належить 231 000 штук акцій, що складає 0,11842% від 
загальної кількості акцій (статутного капіталу) ПрАТ «АКХЗ», а також скла-
дає 0,119% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «АКХЗ»; 

- компанії BARLENCO LTD належить 550 000 штук акцій, що складає 
0,281961%від загальної кількості акцій (статутного капіталу) ПрАТ «АКХЗ», 
а також складає 0,283458% від загальної кількості голосуючих акцій 
ПрАТ «АКХЗ»; 

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 
27.04.2018 року.

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню 
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття – 15,00 гривень 
(п’ятнадцять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію ПрАТ «АКХЗ».

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 Магомедов Муса Сергоєвич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2018
(дата)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПІДВОДТРУБОПРОВІД»

(місцезнаходження:  
02139, Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, б. 20 )

Наглядова рада ПрАТ «Підводтрубопровід» повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів, які відбудуться 19 червня 
2018 року о 13.00 годині за місцезнаходженням Товариства, кімната 
№1.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється з 12.00 до 
12.45 годин в місці та в день проведення зборів. Для реєстрації акціо-
нерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів 
паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену 
у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах, складається станом на 13 червня 2018 року.

Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
4. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов дого-

ворів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери Товариства, які бажають ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати 
та в день проведення загальних зборів, можуть звертатись за адре-
сою: 02139 м. Київ вул. Курнатовського, 20, кімната №1, в робочі дні з 
9.00 годин до 16.00 годин.

Адреса веб-сайту: http://pidvodtr.jimdo.com/
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товари-

ства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного – Голова Правління Товариства. 

Довідки за телефоном: (044) 510-4582.
Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛьВІВСьКА КНИЖКОВА ФАБРИКА 

«АТЛАС» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Львівська книжкова фабрика «Атлас» корпоративне підприємство 
ДАК «Укрвидавполіграфія»

КОД ЄДРПОУ емітента:02470141.
Місцезнаходження емітента: м. Львів, вул. Зелена,20.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322756138.
Електронна поштова адреса емітента:atlas@dokaplus.com.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
16.05. 2018 р. відповідно до Рішення загальних зборів акціонера 

стались наступні зміни:
Припинено повноваження членів наглядової ради:
Саєнко Оксана Миколаївна, Денисюк Наталія Миколаївна, Мель-

ник Дмитро Сергійович.
Обрано членів наглядової ради: 
Саєнко Оксана Миколаївна, володіє 0% статутного капіталу това-

риства, стаж роботи - 20 років.
Денисюк Наталія Миколаївна, володіє 0% статутного капіталу това-

риства, стаж роботи - 40 років.
Мельник Дмитро Сергійович, володіє 0% статутного капіталу това-

риства, стаж роботи - 27 років.
Обрано незалежних членів наглядової ради: 
Старчевіч Тетяна Леонідівна, володіє 0% статутного капіталу това-

риства, стаж роботи - 23 роки.
Карасьова Вікторія Валентинівна, володіє 0% статутного капіталу 

товариства, стаж роботи - 37 років.
Особи згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались 

на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/11 вiд 
16.05.2018р. Посадові особи емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Обрано на 3 роки.
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУМСьКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» 

КОРПОРАТИВНЕ ПiДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛiГРАФiЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: Приватне 

акцiонерне товариство «Сумська обласна друкарня» Корпоративне 
пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя». 2.Код за ЄДРПОУ: 02468606. 
3.Місцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215. 
4. Міжміський код, телефон (0542) 66-35-42, факсу немає. 5.Електронна 
поштова адреса: sod@aft.org.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://sod.sumy.ua/. 7.Вид особливої інформації: зміна складу посадових 
осіб емітента. ii. Текст повідомлення. Згiдно з рiшенням загальних зборiв 
акцiонера ПрАТ «Сумська обласна друкарня» (протокол засiдання 
правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" №67/13 вiд 16.05.2018) у зв'язку 
з закiнченням строку повноважень членiв наглядової ради Мiнакової Лєлi 
Валерiївни, Денисюк Наталії Миколаївни, Мельника Дмитра Сергiйовича, 
якi перебували на посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком 
на 3 роки у складi: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталія Микола-
ївна, Мiнакова Лєля Валерiївна (представники акцiонера 
ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна 
Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (незалежнi члени наглядо-
вої ради). Iншi посади, якi особи обiймали протягом останнiх п’яти рокiв: 
Мельник Д.С.-з 2013р. заступник голови правлiння 
ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Денісюк Н.М.-з 2010р. заступник голови 
правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступ-
ник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", Старчевiч Т.Л.-з 
2013р. директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", Карасьо-
ва  В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017р. за-
ступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Вказанi особи акцiями товари-
ства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних не на-
давали. iii.  Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. В.о.голови правління Гудимен-
ко  К.Є. 16.05.2018.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИДАВНИЦТВО «ВІЛьНА УКРАЇНА» 

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Видавництво «Вільна Україна» корпоративне підприємство ДАК «Укр-
видавполіграфія»

КОД ЄДРПОУ емітента: 05905697.
Місцезнаходження емітента:м. м. Львів, вул. Володимира Великого, 2.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322389522.
Електронна поштова адреса емітента: vilnaukraina@dokaplus.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтеренет:vilnaukraina.infotms.net.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
16.05. 2018 р. відповідно до Рішення загальних зборів акціонера ста-

лись наступні зміни:
Припинено повноваження членів наглядової ради:
Саєнко Оксана Миколаївна, Денисюк Наталія Миколаївна, Мельник 

Дмитро Сергійович.
Обрано членів наглядової ради: 
Саєнко Оксана Миколаївна, володіє 0% статутного капіталу товари-

ства, стаж роботи - 20 років.
Денисюк Наталія Миколаївна, володіє 0% статутного капіталу това-

риства, стаж роботи - 40 років.
Мельник Дмитро Сергійович, володіє 0% статутного капіталу товари-

ства, стаж роботи - 27 років.
Обрано незалежних членів наглядової ради: 
Старчевіч Тетяна Леонідівна, володіє 0% статутного капіталу товари-

ства, стаж роботи - 23 роки.
Карасьова Вікторія Валентинівна, володіє 0% статутного капіталу то-

вариства, стаж роботи - 37 років.
Особи згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на 

пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/2 вiд 
16.05.2018р. Посадові особи емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Обрано на 3 роки.

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОЗЯТИНХЛІБ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Козятинхліб»

2. Код за ЄДРПОУ: 00375757
3. Місцезнаходження: 22100, Вінницька область, місто Козятин, 

вулиця Незалежностi 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (04342) 2-03-48
5. Електронна поштова адреса: skondratyk@kozyatynhlib.com.ua .
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kozyatynhlib.com.ua/
akcioneramtainvestoram.html 

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення Наглядової ради 
Товариства від 16.05.2018 року в зв’язку заявою про звільнення при-
пинені повноваження Генерального директора Куценка Володимира 
Григоровича, паспорт АВ 435631, виданий 24.07.2002 року Ленін-
ським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був дев’ять 
місяців, частка в СК - 0 %, розмір пакету акцій - 0 грн.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 
16.05.2018 року обрано терміном на 3 (три) роки Генерального дирек-
тора Годенко Сергія Олександровича паспорт ВМ 570027 виданий 
11 квітня 2003 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській 
області, протягом останніх 5-ти років займав посади: керуючий гру-
пою відділень у ПАТ «УКРСИББАНК», частка в СК — 0 %, розмір па-
кету акцій — 0 грн.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають.

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 годенко С.О. 
17.05.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСьКИй НАУКОВО-ДОСЛІДНИй 

ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації.

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості 
ім. Т.Г. Шевченка» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполігра-
фія»

КОД ЄДРПОУ емітента: 02477019.
Місцезнаходження емітента: м. Львів, вул. Володимира Великого, 4.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322459552.Електронна 

поштова адреса емітента: inpolshevch@emitent.net.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
16.05. 2018 р. відповідно до Рішення загальних зборів акціонера ста-

лись наступні зміни:
Припинено повноваження членів наглядової ради:
Саєнко Оксана Миколаївна, Денисюк Наталія Миколаївна, Мельник 

Дмитро Сергійович.
Обрано членів наглядової ради: 
Саєнко Оксана Миколаївна, володіє 0% статутного капіталу товари-

ства, стаж роботи - 20 років.
Мінакова Лєля Валеріївна, володіє 0% статутного капіталу товариства, 

стаж роботи - 25 років.
Мельник Дмитро Сергійович, володіє 0% статутного капіталу товари-

ства, стаж роботи - 27 років.
Обрано незалежних членів наглядової ради: 
Старчевіч Тетяна Леонідівна, володіє 0% статутного капіталу товари-

ства, стаж роботи - 23 роки.
Карасьова Вікторія Валентинівна, володіє 0% статутного капіталу то-

вариства, стаж роботи - 37 років.
Особи згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на 

пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 
16.05.2018р. Посадові особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не мають. Обрано на 3 роки.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛГОРИТМЦЕНТР»
2. Код за ЄДРПОУ 21603464
3. Місцезнаходження 03142 м. Київ Василя Стуса, 35-37
4. Міжміський код, телефон та факс 044 492 70 35 
5. Електронна поштова адреса algo@g-c.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 21603464.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства 
«АЛГОРИТМЦЕНТР» від 16 травня 2018 р. (Протокол б/н від 16.05.2018 р.) 
припинено повноваження Директора Дащенко Олександра Степановича 
на підставі повідомлення директора про припинення повноважень з  
16 травня 2018 року. Дащенко Олександр Степанович (паспорт: серія СН 
номер 282285 виданий 17.10.1996 р. Московське РУГУ МВС України в місті 
Києві), припиняє повноваження з 16 травня 2018 року, часткою у статутно-

му капіталі емітента не володіє, акціями емітента не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, строк, протягом якого 
перебував посаді: з 31.03.2015 по 16.05.2018. 

Згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства 
«АЛГОРИТМЦЕНТР» від 16 травня 2018 р. (Протокол б/н від 16.05.2018 р.) 
призначено на посаду Директора Товариства Мудрик Тетяну Василівну з 
17 травня 2018 р. Мудрик Тетяна Василівна не надала згоди на розкриття 
паспортних даних, часткою у статутному капіталі та акціями емітента не 
володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець по теперішній 
час. 

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

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

2.
Директор Дащенко О.С.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
16.05.2018

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЛГОРИТМЦЕНТР»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИ-
ЦТВО "ПОДiЛЛЯ" КОРПОРА-
ТИВНЕ ПiДПРИЄМСТВО ДАК 
"УКРВИДАВПОЛiГРАФiЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 05905740
3. Місцезнаходження 29015, м. Хмельницький, проспект 

Миру, 59
4. Міжміський код, телефон та факс (0382) 63-13-32 (0382) 63-13-32
5. Електронна поштова адреса podilly@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://05905740.smida.gov.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво 

«Подiлля» вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, в зв’язку iз закiнченням стро-
ку повноважень наглядової ради Корпоративного товариства, припинено 
повноваження посадової особи. Посадова особа Голова наглядової ради 
Мінакова Лєля Валеріївна ненадала згоди на розкриття паспортних даних. 
Перебував на посадi протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Акцiями товариства не володiє.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво 
«Подiлля» вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, в зв’язку iз закiнченням стро-
ку повноважень наглядової ради Корпоративного товариства, припинено 
повноваження посадової особи. Посадова особа Член наглядової ради Са-
єнко Оксана Миколаївна ненадала згоди на розкриття паспортних даних. 
Перебував на посадi протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Акцiями товариства не володiє.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво 
«Подiлля» вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, в зв’язку iз закiнченням стро-
ку повноважень наглядової ради Корпоративного товариства, припинено 
повноваження посадової особи. Посадова особа Член Наглядової ради 
Денисюк Наталія Миколаївна ненадала згоди на розкриття паспортних да-
них. Перебував на посадi протягом останнiх п'яти рокiв. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Акцiями товариства не володiє.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво 
«Подiлля» вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду члена на-
глядової ради Мінакову Лєлю Валеріївну у зв'язку iз припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради Корпоративного 
пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття пас-

портних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Iншi 
посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - заступник голови 
правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiгрiфiя». Посадову особу обрано на три 
роки.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво 
«Подiлля» вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду члена на-
глядової ради Саєнко Оксану Миколаївну у зв'язку iз припиненням повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради Корпоративного пiдприємства. 
Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв - перший заступник голови правлiння ПАТ «ДАК 
«Укрвидавполiгрiфiя». Посадову особу обрано на три роки.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво 
«Подiлля» вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду члена на-
глядової ради Мельника Дмитра Сергійовича у зв'язку iз припиненням по-
вноважень попереднього складу Наглядової ради Корпоративного 
пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - заступник голови правлiння  
ПАТ «ДАК «Укрвидавполiгрiфiя». Посадову особу обрано на три роки.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво 
«Подiлля» вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду незалеж-
ного члена наглядової ради Старчевіч Тетяну Леонідівну у зв'язку iз при-
пиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Корпора-
тивного пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не 
володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор 
ДП «Об'єднання по торгiвлi та постачанню». Посадову особу обрано на три 
роки.

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонера ПрАТ «Видавництво 
«Подiлля» вiд 16.05.2018 р. протокол № 67/6, обрано на посаду незалеж-
ного члена наглядової ради КарасьовуВікторію Валентинівну у зв'язку iз 
припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Корпо-
ративного пiдприємства. Посадова особа емiтента ненадала згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. 
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - 2012 - 2017 рр - 
Генеральний директор ДСВ «Освiта», з 2017 року по теперiшнiй час за-
ступник директора ТОВ «Фiрма «Антологiя». Посадову особу обрано на 
три роки.

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 Гайшук Вiктор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2018
(дата)



№94, 18 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

21

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕР-

ВІС» (код за ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Київська,8) повідомляє про про-
ведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбу-
дуться 19 червня 2018р. об 11.00 годині, за адресою: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Київська,8 (актова зала бу-
дівлі АТП, 2 поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться  
19 червня 2018р за місцем проведення загальних зборів з 10:00 до 10:45 
годин. Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у 
Зборах станом на 24 годину 13 червня 2018р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНь ЩОДО КОЖНОГО З 
ПИТАНь, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення 
їх повноважень.

Проект рішення: Утворити Лічильну комісію в кількості трьох осіб, Об-
рати Головою Лічильної комісії – Карпухіна Я.В., Членами Лічильної комі-
сії – Козакова Д.І. та Алгініна О.Г. із припиненням їх повноважень з моменту 
закриття загальних зборів акціонерів товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 1.Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товари-
ства від __ червня 2018 року про призначення робочих органів Загальних 
зборів від 19 червня 2018 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.; секретаря – Левченко О.В.  
2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:Некрасов Д.А. – го-
лова комісії; Чагарна К.Б. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 
19 червня 2018 року: для доповідей по всім питанням порядку денного – до 
5 хв; для відповідей на запитання – до 5 хв; для виступів акціонерів і їхніх 
представників після кожної доповіді – до 5 хв. Всі питання до доповідачів 
надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера та кількості належних йому акцій. Один акціонер (представник акці-
онера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

3. Про реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ та затвердження місцезнаходжен-
ня правонаступника.

Проект рішення: В зв’язку із набранням чинності Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», підтвердити Рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 30 березня 2018 року та 
Реорганізувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХ-
СЕРВІС» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ (місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8).

4. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
Проект рішення: Підтвердити Рішення Загальних зборів акціонерів Товари-

ства від 30 березня 2018 року щодо Порядку та строків для прийняття претензій 
кредиторів, а саме: 1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами 
рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, това-
риство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублі-
кувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.  
2. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протя-
гом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства 
може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства од-
нієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення догово-
рів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань пе-
ред кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином 
між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, пе-
редбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, 
що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань 
перед ним. 3. Претензії кредиторів у зв’язку з процедурою перетворення  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» при-
ймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 
2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 
юридичної особи шляхом перетворення, за місцезнаходженням товариства за 
адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київ-
ська, 8 та згідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

5. Про затвердження найменування Товариства з обмеженою від-
повідальністю, що створюється внаслідок реорганізації та буде пра-
вонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛА-
ГРОТЕХСЕРВІС.

Проект рішення: Підтвердити Рішення Загальних зборів акціонерів Това-
риства від 30 березня 2018 року та Затвердити найменування Товариства, що 
створюється внаслідок реорганізації – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», – Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС».

6. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС».
Проект рішення: 1. Підтвердити Рішення Загальних зборів акціонерів Това-

риства від 30 березня 2018 року щодо Затвердження персонального складу Ко-
місії з припинення (перетворення): Чагарна К.Б. - Голова комісії з припинення 
(перетворення); Демченко І.П. – член комісії з припинення (перетворення); Ча-
гарний П.М. – член комісії з припинення (перетворення); Рогова І.В. - член комісії 
з припинення (перетворення); Царук Г.Б. - член комісії з припинення (перетво-
рення). 2. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення (перетворення) 
кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю 
голосів. 3. Надати комісії з припинення (перетворення) Товариства повноважен-
ня на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення реорганізації Това-
риства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. 

7. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Проект рішення: Підтвердити Рішення Загальних зборів акціонерів То-
вариства від 30 березня 2018 року щодо Затвердження скасування реє-
страції випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
у порядку встановленому чинним законодавством України.

8. Про порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» на частки у статутному капіталі 
товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації.

Проект рішення: Підтвердити Рішення Загальних зборів акціонерів То-
вариства від 30 березня 2018 року щодо Затвердження порядку та умов 
обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХ-
СЕРВІС» на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, що 
створюється внаслідок реорганізації у відповідності до вимог ст. 80, 82, 87 
Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонерне товариство, що 
прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його ре-
організації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіта-
лі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підпри-
ємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його 
учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника 
відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетвори-
лося. У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції 
яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємниць-
кого товариства - правонаступника. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», здій-
снює конвертацію акцій в частки товариства-правонаступника

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», що реорга-
нізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному 
капіталі товариства-правонаступника, що створюється під час реорганіза-
ції. Розмір частки учасника в статутному капіталі товариства-правонаступника 
дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у 
статутному капіталі до перетворення. Обмін акцій на частки правонаступни-
ка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» 
здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу товариства-
правонаступника дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на 
момент прийняття рішення про реорганізацію (7 000 000,00 грн.).

9. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів, які 
вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття 
загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до това-
риства з письмовою заявою.

Проект рішення: Підтвердити Рішення Загальних зборів акціонерів То-
вариства від 30 березня 2018 року щодо Затвердження ПОРЯДОК І СТРО-
КИ ОЦІНКИ ТА ВИКУПУ АКЦІЙ У АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС».

1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати 
здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому го-
лосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голо-
сував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення. Акціо-
нерне товариство у цьому випадку зобов'язане викупити належні акціонерові 
акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового 
викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які за-
реєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, 
що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 2. Ціна викупу акцій 
не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розрахована 
станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку по-
відомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, 
яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість 
акцій визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до зако-
нодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. 
3. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загаль-
ними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу 
акцій, у порядку, встановленому статутом Товариства, повідомляє акціонерів, 
які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги 
обов'язкового викупу акцій із зазначенням:а) ціни викупу акцій; б) кількості ак-
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цій, викуп яких має право вимагати акціонер; в) загальної вартості у разі викупу 
акцій товариством; г) строку здійснення акціонерним товариством укладення 
договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про 
обов'язковий викуп акцій). 4. Договір між акціонерним товариством та акціоне-
ром про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в 
письмовій формі. Голова комісії з припинення (перетворення) уповноважена 
на укладення договорів купівлі-продажу простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС». Протягом 30 днів 
після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги 
обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене 
право, подає товариству письмову вимогу. На вимогу акціонера про 
обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), 
місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, 
обов'язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 днів після отримання ви-
моги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вар-
тості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги 
обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер по-
винен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на 
акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у гро-
шовій формі, якщо сторони в межах установлених строків не дійшли згоди 
щодо іншої форми оплати.

10. Про затвердження умов та порядку здійснення перетворення.
Проект рішення: Підтвердити Рішення Загальних зборів акціонерів Товари-

ства від 30 березня 2018 року щодо затвердження наступного порядку і умов 
здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛ-
АГРОТЕХСЕРВІС» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬІСТЮ:

1.Прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про реорганізацію, яке 
оформлюється протоколом загальних зборів акціонерів. 2.Після закриття за-
гальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу 
(негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства. 3.Розкриття особливої ін-
формації про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого 
органу емітента; зміну складу посадових осіб емітента. 4.Подання документів до 
державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до ЄДР, 
та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про 
порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. 5.Персональне письмове 
повідомлення про реорганізацію кожного кредитора. Вжиття заходів щодо вияв-
лення кожного кредитора та розгляд їх вимог. Публікація про припинення (пере-
творення) Товариства в офіційному друкованому органі відповідно до вимог  
ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства». 6.Подання документів до 
НКЦПФР для зупинення обігу акцій у разі припинення діяльності акціонерного 
товариства шляхом його реорганізації. 7.Обов`язковий викуп акцій у акціонерів, 
які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про 
реорганізацію і звернулись до товариства з письмовою заявою. 8.Прийняття рі-
шення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких будуть прийматися 
рішення про затвердження передавального акту товариства, визначення дати 
складання переліку для персонального повідомлення акціонерів про збори.  
9.Скликання загальних зборів акціонерів, на яких будуть прийматися рішення 
про затвердження передавального акту згідно чинного законодавства України. 
10.Прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про затвердження пере-
давального акту. 11.Після закриття загальних зборів підсумки голосування до-
водяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог 
законодавства. 12.Проведення зборів засновників (установчих зборів) - учасни-
ків Товариства - правонаступника АТ. 13.Конвертація акцій в частки в Товариства 
- правонаступника. 14.Подання документів до НКЦПФР для скасування реєстра-
ції випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку 
з реорганізацією акціонерного товариства. 15.Подання документів до державно-
го реєстратора для державної реєстрації Товариства - правонаступника та дер-
жавної реєстрації припинення АТ. 

11. Про затвердження плану перетворення.
Проект рішення: Підтвердити Рішення Загальних зборів акціонерів Това-

риства від 30 березня 2018 року щодо Затвердження плану перетворення 
ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» в наступній редакції:

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБ-
ЛАГРОТЕХСЕРВІС» (згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства») 
1) повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у перетворенні: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 
00913545, місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., 
м. Вишневе, вул. Київська, 8) реорганізується шляхом перетворення у Товари-
ство з відповідальністю «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС «, місцезнаходження – 08132, 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8, розмір 
статутного капіталу – 7 000 000,00 грн., кількість учасників – 265 осіб. 2) порядок 
і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих 
грошових виплат акціонерам. Акції товариства, що перетворюється, конверту-
ються в частки підприємницького товариства-правонаступника та розподіляють-
ся серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - право-
наступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було 
між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетвори-
лося. У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких 
не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товари-
ства - правонаступника. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРО-

ТЕХСЕРВІС» здійснює конвертацію акцій в частки Товариства-правонаступника. 
Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», що реорганізується, 
має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі 
Товариства-правонаступника, що створюється під час реорганізації. Розмір част-
ки учасника в статутному капіталі Товариства-правонаступника дорівнює розмі-
ру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» до пе-
ретворення. Обмін акцій на частки правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» здійснюється таким чином, щоб 
розмір статутного капіталу Товариства-правонаступника дорівнював розміру 
статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію 
(7 000 000,00 грн.). Коефіцієнт конвертації 1:1. Інші цінні папери товариством не 
випускались. Грошові виплати акціонерам не передбачені. 3) відомості про пра-
ва, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником влас-
никам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняєть-
ся внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити 
стосовно таких цінних паперів: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛ-
АГРОТЕХСЕРВІС» не випускало інших, крім акцій, цінних паперів. 4) інформацію 
щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у  
підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворен-
ня, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації. Ви-
конавчим органом у підприємницькому товаристві – правонаступнику –після за-
вершення перетворення запропоновано призначити:Генеральний директор: 
Чагарна Катерина Брониславівна.; Фінансовий директор Рогова Ірина Віталіївна; 
Виконавчий директор Демченко Іван Петрович; Директор з 
загальнихпитань:Чагарний Петро Миколайович; Технічнийдиректор: Царук Гри-
горій Борисовичвич із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений згід-
но штатного розпису ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОБЛАГРО-
ТЕХСЕРВІС». 5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів 
товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» було прийнято рішення про ре-
організацію шляхом перетворення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
та інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» : 
http://00913545.smida.gov.ua/; додатково – www.oblagrotehservis.com.ua.

Ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного під час підготовки до загальних зборів акціонери (їх 
представники) можуть від дати надіслання повідомлення про проведення 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів за місцем знахо-
дження Товариства (Київська область, Києво-Святошинський район, м. Ви-
шневе, вул. Київська, 8, до дати скликання (проведення) зборів в робочі дні: 
понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх 
проведення та на веб-сайті:Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Чагарний Петро Миколайович.

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

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних — зборів до дати проведення за-
гальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь 
на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерноготовариства, а та-
кож щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складукожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів доскладу орга-
нів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питаньдо проекту порядку денно-
го повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питаннята/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером доскладу органів товариства. Пропозиці надаються на 
адресу місцезнаходження Товариства – (Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8).

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень іззапропонованих пи-
тань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонера-
ми питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту по-
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рядку денного загальних зборів акціонерного товаристванадсилається на-
глядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
не товариство не пізніше ніж за 10 днів до датипроведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а 
також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного – від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати проведення Зборів;

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі 
якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених 
ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства») – від дати надіслання 
повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів;

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також 
щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів 
(повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропози-
цій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові 
особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представ-
никами інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 

(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для учас-
ті в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєстру-
ється той представник, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має пра-
во у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних 
зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загаль-
них зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 11 травня 2018р. - дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціо-
нерів: Загальна кількість акцій Товариства складає 28 000 000 шт. 
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає  
27 386 795 шт. 

Нагадуємо також, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень За-
кону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, 
які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітен-
том депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговуван-
ня рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав 
на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери 
на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, 
цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітен-
та) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 
емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого 
дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту. 
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах»

Для участі в зборах акціонер повинен мати: документ, що посвідчує 
особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право 
участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену 
згідно з чинним законодавством України. Довідки за телефоном:  
(044) 239-04-28, 496-64-02. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства: 

Керівник  К.Б.Чагарна

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір придбання значного 

пакета акцій товариства
На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні това-

риства», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ» 
(ідентифікаційний код 34218716, місцезнаходження: 08460, Київська об-
ласть, Переяслав-Хмельницький район, село Ташань, вулиця Шевчен-
ка, 29А) повідомляє про намір придбати самостійно значний пакет акцій 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕН-
КІВСЬКИЙ « (ідентифікаційний код 20597543), а саме:  
4 879 819 (чотири мільйони вісімсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот 
дев’ятнадцять) шт. простих іменних акції, що існують в бездокументар-
ній формі.

Станом на дату цього повідомлення ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЄВРОСЕМ» та його афілійовані особи простими іменними акціями вка-
заного емітента не володіють.

Директор  Коновалов І.О.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Видавництво «Полтава» корпоративне 
пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя».2.Код ЄДРПОУ: 05905711.  
3.Місцезнаходження: 36020 м.Полтава вул.Котляревського, 38/40.  
4.Телефон: (050)106-00-05.5.Електронна поштова адреса: izdpol@emitent.
net.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: 05905711.infosite.com.ua. 7. Вид 
особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента. ii.Текст по-
відомлення. Згiдно з рiшенням загальних зборів акцiонера ПрАТ «Видав-
ництво «Полтава» (протокол засiдання правлiння ПАТ «ДАК «Укр-
видавполiграфiя» №67/7 від 16.05.2018) у зв'язку з закінченням строку 
повноважень членів наглядової ради Мельника Дмитра Сергiйовича, 
Мiнакової Лєлі Валерiївни, Саєнко Оксани Миколаївни, які перебували на 
посадах з 05.03.2013р., обрано наглядову раду строком на 3 роки у складі: 

Саєнко Оксана Миколаївна, Мельник Дмитро Сергiйович, Мiнакова Лєля 
Валерiївна (представники акціонера ПАТ «ДАК»Укрвидавполiграфiя», 
частка в СК 100%), Старчевiч Тетяна Леонiдiвна, Карасьова Вiкторiя 
Валентинiвна (незалежні члени наглядової ради). Іншi посади, якi особи 
обiймали протягом останнiх п’яти років: Саєнко О.М.-з 2013р. перший за-
ступник голови правління ПАТ «ДАК»Укрвидавполіграфія», Мельник Д.С.-з 
2013р. заступник голови правління ПАТ «ДАК»Укрвидавполіграфія», 
Мiнакова Л.В.- з 2013р. заступник голови правління ПАТ «ДАК «Укрвидав-
поліграфія», Старчевiч Т.Л.-з 2013р. директор ДП «Об'єднання по торгівлі 
та постачанню», Карасьова В.В.-2012-2017рр. генеральний директор ДСВ 
«Освіта», з 2017р. заступник директора ТОВ «Фірма «Антологія». Вказані 
особи акцiями товариства не володiють; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не мають; письмову згоду на розкриття паспортних даних 
не надавали, iii.Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Директор Гудименко К.Є. 16.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЦТВО «ПОЛТАВА»
КОРПОРАТИВНЕ ПiДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛiГРАФiЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"НОСiВСьКЕ 
ХЛiБОПРИйМАЛьНЕ 
ПiДПРИЄМСТВО"

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

097 7832448 (04642) 21473

5. Електронна поштова 
адреса

nos_khp@emitent.org.ua

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

nos_khp.emitent.org.ua

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про набуття прямо або 
опосередковано особою (особами, що діють 
спільно) з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам: 
контрольного пакета у розмірі 50 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного 
товариства; значного контрольного пакета у 
розмірі 75 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства; 
домінуючого контрольного пакета у розмірі  
95 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення
ПрАТ «Носівське ХПП» повiдомляє, що 11 травня 2018 року було 

отримане вiд ТОВ «ПРОМВАГОНТРАНС», код за ЄДРПОУ 35617553, 
(далi – особа, що набула право власностi на домiнуючийконтрольний па-
кет) повiдомлення про набуття права власностi на значний контрольний 
та домiнуючий контрольний пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НОСIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» 
(далi – ПрАТ «Носiвське ХПП», код за ЄДРПОУ 00957838: - до набуття 
значного контрольного та домiнуючого контрольного пакета особi та її 
афiлiйованим особам належало 0 штук акцiй Товариства, що становить 
0,0000% ;

- найвища цiна придбання акцiї Товариства протягом 12 мiсяцiв, що 
передують датi набуття значного контрольного та домiнуючого контроль-
ного пакета акцiй включно з датою набуття становить 21,1920 грн. за одну 
акцiю;

- дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства –  
26 квiтня 2018 року;

- структура власностi особи, що набула право власностi на значний 
контрольний та домiнуючий контрольний пакет акцiй акцiонерного товари-
ства станом на 26 квiтня 2018 року:

1. № з/п : 1
2. Прiзвище, iм’я та по батьковi фiзичної особи або повне найменуван-

ня юридичної особи:
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОМВАГОН-

ТРАНС, 01015, м.Київ, вулиця Лаврська, будинок 18, корпус Ж, ЄДРПОУ 
35617553

3. Тип особи: ЮО
4. Тип участi у набуттi домiнуючого контрольного пакета акцiй: 1
5. Участь особи в товариствi, %: 5.1.Пряма: 100,00% 5.2.Опосередкована: 

0% 5.3.Сукупна:100,00%
6. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) особи (для юридичних 

осiб): 1) Кирилюк Руслан Iванович, Київська обл., Бориспiльський р-н, 
село Вишеньки; 2) Пукшин Iгор Гелярович, м.Київ; 3) Радавський Олек-
сандр Юрiйович, м.Київ; 4) Сольський Микола Тарасович, м.Київ

7. Кiлькiсть акцiй товариства, що належали третiм особам до набуття 
особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства: 0.

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

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

2. Найменування посади Федорина Олександр Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)

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

(для опублікування в офіційномудрукованомувиданні)
i. Загальнівідомості

1. Повненайменуванняемітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ТОРГОВЕЛьНО-
ПiДПРИЄМНИЦьКИй ЦЕНТР"

2. Код за ЄДРПОУ 05414775
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Василькiвська, буд.34
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-257-50-00 044-257-87-54

5. Електроннапоштова адреса vat_tpc@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережіІн-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.tpc.pat.ua

7. Вид особливоїінформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 05-2/2018 вiд 17.05.2018 р.) Пе-

тричко Олега Iллiча обрано на посаду Члена Правлiння ПрАТ «ТПЦ» з 21 трав-
ня 2018 року по 22 квiтня 2021 року. Часткою в статутному капiталi товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На посаду Члена Правлiння обраний вперше. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посади: з лютого 2014 року ДП «1, Iнк Україна», начальник управлiння 
проектами та програмами у сферi будiвництва; з лютого 2015 ПАТ «ТПЦ» (те-
перПрАТ «ТПЦ») – головний iнженер. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав.

Рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 05-2/2018 вiд 17.05.2018 р.) 
Никифоренко Андрiя Володимировича обрано на посаду Члена Правлiння 
ПрАТ «ТПЦ» з 21 травня 2018 року по 22 квiтня 2021 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду Члена Правлiння 
обраний вперше. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду iнженера з 
органiзацiї керування виробництвом ПАТ «ТПЦ» (теперПрАТ «ТПЦ»). Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав.

iii. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова Правління Прядун iгорОлексiйович

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

тю) емітента
i. Загальнівідомості

1. Повненайменуванняемітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВЕЛьНО-
ПiДПРИЄМНИЦьКИй 
ЦЕНТР"

2. Код за ЄДРПОУ 05414775
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Василькiвська, буд.34
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-257-50-00 044-257-87-54

5. Електроннапоштова адреса vat_tpc@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережіІн-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.tpc.pat.ua

7. Вид особливоїінформації Відомості про зміну складу посадовихо-
сібемітента

ii. Текст повідомлення
16 травня 2018 року достроково припинено повноваження Члена 

Ревiзiйної комiсiї Петричко Олега Iллiча. Пiдстава для припинення повно-
важень: його письмова заява про дострокове припинення повноважень чле-
на Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору, за власним ба-
жанням (Статут Товариства та Договiр цивiльно-правового характеру про 
надання послуг з виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї передба-
чають таку умову). Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував 
на посадi з 26.04.2017р. по 16.05.2018 р. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї, 
замiсть особи повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не об-
рано). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

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

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

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Український науково-дослiдний 
iнститут спецiальних видiв друку" 
корпоративне пiдприємство ДАК 
"Укрвидавполiграфiя"

2. Код за ЄДРПОУ 02426463
3. Місцезнаходження 02156, Київ, вулиця Кiото, будинок 25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)513-24-27 (044)513-82-63

5. Електронна поштова адреса finansi@ukrndisvd.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовуєтьсяемітентом для 
розкриття інформації

www.ukrndisvd.org.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

«УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року. Припинення повноважень посадової 
особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року. Посадо-
ва особа Денисюк Наталiя Миколаївна , яка займала посаду голови нагля-
дової ради,припинила повноваження, не надала згоду на розкриття пас-
портнихданих.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Iншi посади, якi обiймала посадоваособа протягом останнiх 
п`яти рокiв, заступник голови правлiння ПАТ «ДАК» «Укрвидавполiграфiя» 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 02.05.2013 року до 
16.05.2018 року.

Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
«УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова особа 
Мiнакова Леся Валерiївна , яка займала посаду члена наглядової ради при-
пинила повноваження, не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти 
рокiв,заступник голови правлiння ПАТ «ДАК» «Укрвидавполiграфiя» .Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 03.11.2013 року до 16.05.2018 
року.

Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
«УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року.Припинення повноважень посадової осо-
би виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова 
особа Саєнко Оксана Миколаївна , яка займала посаду голови наглядової 
ради, припинила повноваження, не надала згоду на розкриття паспортних 
даних.Володiєчасткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягомостаннiх п`яти 
рокiв, перший заступник голови правлiння ПАТ «ДАК» «Укрвидавполiграфiя». 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 02.05.2013 року до 
16.05.2018 року.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 
16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу 
№67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова особа Денисюк Наталiя Миколаївна , 
яка обрана на посаду член наглядової ради не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п`яти рокiв, заступник голови правлiння ПАТ «ДАК» 
«Укрвидавполiграфiя» .Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 
16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу 
№67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова особа Мiнакова Леся Валерiївна , 
яка обрана на посаду член наглядової ради не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п`яти рокiв, заступник голови правлiння ПАТ «ДАК» 
«Укрвидавполiграфiя» .Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 
16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу 
№67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова особа Саєнко Оксана Миколаївна , 
яка обрана на посаду член наглядової ради не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п`яти рокiв,перший заступник голови правлiнняПАТ «ДАК» 
«Укрвидавполiграфiя» .Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 
16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу 
№67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова особа Старчевич Тетяна Леонiдiвна 
, яка обрана на посаду незалежний член наглядової ради не надала згоду 
на розкриття паспортних даних.Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Iншi посади, якi обiймала посадова 
особа протягом останнiх п`яти рокiв, директор ДП «Об`єднання по торгiвлi 
та постачанню» .Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 
16.05.2018 року.Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу 
№67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова особа Карасьова Вiкторiя 
Валентинiвна , яка обрана на посаду незалежний член наглядової ради не 
надала згоду на розкриття паспортних даних.Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, з 2012-2017рр генеральний 
директор ДСВ «Освiта»,з 2017 р. заступник директора ТОВ 
«Фiрма»Антологiя» .Строк, на який обрано посадову особу, 3 роки.

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

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

2. Найменування посади Деревянко Олексiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.05.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСьКИй НАУКОВО-ДОСЛiДНИй iНСТИТУТ 
СПЕЦiАЛьНИХ ВИДiВ ДРУКУ” КОРПОРАТИВНЕ ПiДПРИЄМСТВО ДАК “УКРВИДАВПОЛiГРАФiЯ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, площа Івана 

Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та факс +380445944576 +380442076743
5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kyіvenergo.com/uk/
aktsіoneram

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

ІІ. Текст повідомлення
15.05.2018 року Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (протокол 

№ б/н від 15.05.2018 року) на підставі п.16.9 Статуту прийнято рішення про 

обрання Плачкова Івана Васильовича (паспорт № 000304488, виданий 
27.01.2017, орган видачі - 8030) Головою Наглядової ради ПАТ «КИЇВ-
ЕНЕРГО». На посаду обраний без визначення строку повноважень.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі 0,000384% 
(417 акції, номінальною вартістю 20,85 грн.). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: з 04.2011 – Прези-
дент ТОВ «Велес».

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 Фоменко Олександр Валерійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 16.05.2018

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВЕНЕРГО”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 38769061
3. Місцезнаходження: 03150 місто Київ, вулиця Предславинська, буди-

нок 34а
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-51-22, (044) 590-51-22
5. Електронна поштова адреса: sanav@slvsl.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://38769061.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно з рішеннямрішення Наглядової ради Товариства, що оформ-

лене протоколом від 15 травня 2018 року № 41, відбулися наступні 
зміни:

- звільнено з посади Генерального директора Товариства «15» трав-
ня 2018 року за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України Бондаренко 
Едуарда Миколайовича (посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала; не володіє акціями Товариства; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має), який здійснював вказану 
роботу за сумісництвом, та на якій перебував з «19» грудня 2014 року.

Згідно з рішеннямрішення Наглядової ради Товариства, що 
оформлене протоколом від 15 травня 2018 року № 41, відбулися 
наступні зміни:

- призначено на посаду Генерального директора Товариства з  
«16» травня 2018 року Коршикова Андрія Івановича (посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала; не володіє акціями 
Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - фінансовий 
директор, заступник директора з економіки, фінансів та корпоративного 
управління), який буде здійснювати вказану роботу за сумісництвом.

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 Бондаренко Е.М. 15.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Свалявський хлiбокомбiнат"
2. Код за ЄДРПОУ 00377963
3. Місцезнаходження 89300, м.Свалява, Суворова, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03133 2-22-62 03133 2-22-62

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

http://00377963.smida.gov.ua

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

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради товариства протокол №2 вiд 16.05.2018р. 

звiльнено директора товариства Кошеля Iвана Михайловича з посади ди-
ректора з 09.05.2018р. у зв'язку з його смертю.За останнi сiм рокiв обiймав 

посаду директора товариства та члена Наглядової ради. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення Наглядової ради товариства протокол №2 вiд 
16.05.2018року звiльнено з посади члена Наглядової ради товариства Ко-
шеля Валерiя Iвановича з 16.05.2018р. за власним бажанням. Останнi сiм 
рокiв займав посаду члена Наглядової ради товариства та Директора.По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Згiдно рiшення Наглядової ради товариства протокол №2 вiд 
16.05.2018року призначено директором товариства Кошеля Валерiя 
Iвановича з 16.05.2018р. термiном до проведення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв в 2019роцi. Останнi сiм рокiв займав посаду члена На-
глядової ради та Директора товариства. Посадова особа 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. Найменування посади Кошеля Валерiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СВАЛЯВСьКИй ХЛiБОКОМБiНАТ”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «НАДІЙНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 34350924
3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська 45 – а/6, офіс 8.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 428-14-19
5. Електронна поштова адреса: office@nadiyna.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://nadiyna.com.ua/
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення
1. Протокол Наглядової ради ПрАТ «СК «НАДIЙНА», №8 вiд 17.05.2018р, 

прийнято рiшення, обрати Головою Наглядової ради Юрiну Людмилу Геннадiївну 
з 17.05.2018р. (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Пiдставою для прийняття рiшення є вимоги статтi 54 ЗУ «Про акцiонернi това-
риства». Посадову особу обрано Головою Наглядової ради строком на 3 (три) 
роки. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймаланаступнi посади: 
Президент ПрАТ «СК «НАДIЙНА» та член Наглядової ради ПрАТ «СК 
«НАДIЙНА».Строк, протягом якого Посадова особа перебувала на посадi члена 

Наглядової ради з 29.04.2015р. по 27.04.2018р. Посадова особа не є акцiонером, 
не є представником акцiонера або групи акцiонерiв.Посодова особа не володiє 
часткою в статутному капiталiемiтента. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

2. Протокол Наглядової ради ПрАТ «СК «НАДIЙНА», №8 вiд 17.05.2018р, 
прийнято рiшення, призначити В.о. Президента Iсаєва Микиту Костянтино-
вича Президентом Приватного акцiонерного товариства «Страхова 
компанiя »НАДIЙНА» з 17 травня 2018 року, строком на 5 (п’ять) рокiв. 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймаланаступнi посади: В.о. Прези-
денат ПрАТ «СК «НАДIЙНА» та вiце Президента з юридичнгих питань 
ПрАТ «СК»НАДIЙНА». Посадова особа обiймала посаду В.о. Президента з 
30.04.2015р. по 16.05.2018р. Посадова особа не є акцiонером, не є пред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталiемiтента. Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

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

В.о. Президента _____________ М.К. Ісаєв
17.05.2018р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІйНА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

ЧЕРНiГiВСьКЕ ОБЛАСНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА 
ЕКСКУРСiЯХ 
"ЧЕРНiГiВТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14221225

3. Місцезнаходження емітента 14027 м. Чернiгiв  
вул. Шевченка, 103

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

067-568-58-25 067-650-49-83

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

chernigivtyruct@ft.net.ua

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

www.chernigivturist.nr-avers.com.ua

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

ПРИВАТНЕ ЧЕРНIГIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ЧЕРНIГIВТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 14221225) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
18.04.2018р. було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за 
результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою ПрАТ 
«ЧЕРНIГIВТУРИСТ» (Постанова № ПР-74-2 вiд 14.05.2018р.) було визна-
чено 02.01.2018р. датою складання перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих iменних 
акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 900 (дев'ятсот) гривень 00 копiйок. 
Строк виплати дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй: з 
01.06.2018р. по 01.09.2018р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата без-
посередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в 
повному обсязi.

Виконуючий обов'язки Голови правлiння _____ Васюк Валерiй Петрович

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

МИКОЛАЇВСьКЕ ОБЛАСНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ 
ТА ЕКСКУРСiЯХ 
"МИКОЛАЇВ ТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

02659223

3. Місцезнаходження емітента 54038 м. Миколаїв  
вул. Генерала Карпенко, 46

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0512-53-60-40 0512-53-60-40

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

pratturist@ukr.net

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

http://mykolaivturist.pat.ua

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

ПРИВАТНЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02659223) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
18.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою ПрАТ 
«МИКОЛАЇВТУРИСТ» (Постанова № ПР-109-2 вiд 14.05.2018р.) було визна-
чено 02.01.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих iменних 
акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 4047,00 (чотири тисячi сорок сiм) гривнi 
00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам привiлейованих iменних 
акцiй: з 01.06.2018р. по 01.09.2018р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата 
безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в 
повному обсязi.

Голова правлiння ____________ Кушнiр Руслан Миколайович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
акцiонерне товариство «iвано-Франкiвський 

локомотиворемонтний завод»
1. Загальні відомості: Акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвський 

локомотиворемонтний завод»,13655435, 76018, м.Iвано-Франкiвськ, 
Залiзнична, 22, 0342532370, info@lrz.if.ua, Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення: Рiшенням наглядової ради Товариства вiд 
14.05.2018 року (протокол №1/2018 вiд 14.05.2018 року) обрано головою 
Наглядової ради АТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод» 
Остап’юка Михайла Петровича з 14.05.2018 року, є представником 
акцiонера товариства, юридичної особи (частка в статутному капiталi 
АТ - 99,5%). На посаду обраний на строк згiдно статуту АТ. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посаду начальника юридичної служби товари-
ства. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням - Протокол 
№1/2018 наглядової ради Товариства вiд 14.05.2018 р. припинено повно-
важення Терешка Руслана Володимировича, генерального директора АТ 
«Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод», з 14.05.2018 року, у 
зв'язку рiшенням наглядової ради. Перебував на посадi з 06.10.2017 року. 
Частка в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Рiшенням наглядової ради Товари-
ства вiд 14.05.2018 року (протокол №1/2018 вiд 14.05.2018 року) обрано 
генеральним директором АТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний 
завод» Терешка Руслана Володимировича з 14.05.2018 року. На посаду 
обраний на строк згiдно статуту АТ - три роки. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посади: т.в.о.генерального директора Товариства. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Рiшенням наглядової ради Товариства 
вiд 14.05.2018 року (протокол №2/2018 вiд 14.05.2018 року) обрано за-
ступником генерального директора з фiнансiв та економiки - членом 
дирекцiї АТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод» Iльчук 
Ларису Миколаївну з 14.05.2018 року. На посаду обрана на строк згiдно 
статуту АТ - три роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади:  
в.о. заступника генерального директора з фiнансiв та економiки Товари-
ства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

iii. Підпис: Генеральний директор Терешко Р.В. підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься вище, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«iВАНО-ФРАНКiВСьКИй ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИй ЗАВОД»

Коментар НКЦПФР щодо прийняття 
законопроекту 6141 про сприяння 
залученню іноземних інвестицій

15 травня 2018 року Верховна Рада у другому читанні 
підтримала законопроект №6141 щодо сприяння залу-
ченню іноземних інвестицій. Щодо прийнятого законо-
проекту НКЦПФР хоче наголосити на деяких важливих 
питаннях:

1. Законопроект №6141 залишає обов’язок ідентифі-
кувати належним чином бенефіціарних власників для 

депозитарних установ, які відкрили рахунок номінально-
го утримувача; для торговців, які продають цінні папери 
нерезиденту; для банків, які здійснюють платіж за уго-
дою.

2. Законопроект №6141 додатково зберігає обов’язок 
депозитарної установи звітувати за будь-якими змінами 
щодо власника більш ніж 5% акцій певного товариства.

3. Законопроект №6141 лише знімає унікальну україн-
ську вимогу особистої верифікації фізичних осіб або 
представників юридичних осіб.

НОВИНИ
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4. Законопроектом №6141 знімається необхідність ви-
магати оригінали документів з апостилями, перекладами 
та їх нотаріальним засвідченням. Натомість висувається 
є вимога запитувати у номінального утримувача всю не-
обхідну для ідентифікації інформацію.

5. У разі відмови номінального утримувача всупереч 
закону та договору розкривати бенефіціарів, його раху-
нок блокується.

6. Цей підхід є стандартним для всіх розвинутих краї 
та режиму функціонування рахунків номінальних утри-
мувачів. Зокрема FATF, в статті 13. Correspondent banking, 
передбачає саме такий режим збору інформації.

7. Всі редакції законопроекту №6141 аналізувалися і до-
працьовувалися спільно із Державною службою фінансового 
моніторингу та представниками Служби фінансового моніто-
рингу НБУ в тому, числі на предмет відповідності міжнарод-
ним вимогам. Причому їх думка була ключовою. Зазначені 
органи узгодили всі правки до законопроекту №6141.

8. Положення законопроекту №6141 були включені в 
проект нового Закону про фінансовий моніторинг, який 
розроблявся в межах Угоди про Асоціацію для імплемен-
тації чотирьох директив. Наразі документ знаходиться 
на погодженні в Міністерстві фінансів. Але розробники 
законопроекту звернулися до Державної служби фінан-
сового моніторингу і попросили внести зазначені прогре-
сивні зміни хоча б в частині функціонування номінально-
го утримувача даним законопроектом.

9. Законопроектом №6141 встановлені вимоги до від-
бору номінального утримувача, тобто він має бути з 
країни-члена ЄС або члена FATF. НКЦПФР надана мож-
ливість встановлювати додаткові вимоги.

10. Правки, відхилені фракціями Радикальної партії 
Олега Ляшка та Опозиційного блоку, дійсно не є принци-
повими. Насправді на запит правоохоронних органів де-
позитарна установа має обов’язок і зараз надавати на-
явну у неї інформацію щодо ідентифікації клієнта, а у 
разі запиту іншої інформації депозитарна установа пови-
нна направити запит на номінального утримувача.

Рынок акций Украины завершил торги 
в  среду в «красной зоне»

Украинский рынок акций завершил торги в среду сни-
жением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 
0,42%  - до 1805,54 пункта, индекс ПФТС – на 0,72%, до 
469,98 пункта.

Объем торгов на УБ составил 365,5 млн грн, в том 
числе акциями – 6,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 657,8 млн грн, в 
том числе акциями – 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее упали в стоимо-
сти бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,82%), «Укрнаф-
ты» (-1,93%) и «Донбассэнерго» (-1,02%).

Выросли в цене только акции «Центрэнерго» 
(+2,48%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+1,32%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду повысился на 0,66% - до 505,45 пункта при объе-
ме торгов 3,73 млн злотых (27,4 млн грн).

В «индексной корзине» подорожали акции «Агротона» 
(+3,13%) и «Кернела» (+2,6%).

Снизились в цене бумаги «Милкиленда» (-4,58%), аг-
рохолдинга ИМК (-1,82%) и «Астарты» (-1,16%).

НБУ расширил возможности по покупке 
заемщиками валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) изменил условия 
покупки валюты заемщиками-резидентами на межбан-
ковском валютном рынке Украины.

Согласно постановлению НБУ №53 «О внесении из-
менений в некоторые нормативно-правовые акты Наци-
онального банка Украины» от 15 мая, которое вступает в 
силу 17 мая, Нацбанк расширяет возможности для 
клиентов-заемщиков выбирать банк с оптимальным кур-
сом покупки иностранной валюты для выполнения обя-
зательств перед банком-кредитором, сообщает НБУ на 
сайте.

До настоящего времени заемщик имел право покупать 
иностранную валюту только через банк, обслуживающий 
кредитный договор. Отныне он сможет покупать ее и че-
рез другие банки по своему выбору, в которых у него от-
крыт текущий счет в иностранной валюте.

НБУ также упрощает для иностранных инвесторов по-
рядок возврата инвестиций и доходов от их осуществле-
ния: нерезиденты получают возможность покупать и ре-
патриировать валюту в случае, если иностранные 
инвестиции были осуществлены за счет капитализации 
дивидендов (то есть путем направления дивидендов, 
начисленных компанией-эмитентом иностранному инве-
стору, непосредственно на увеличение уставного капи-
тала этой компании).

Кроме того, НБУ отменяет требование, которое обя-
зывало банки осуществлять взаимные расчеты по опе-
рациям купли-продажи валюты и банковских металлов 
за гривни только после подтверждения соглашений в 
Системе подтверждения соглашений на межбанковском 
валютном рынке. Отныне такие расчеты между банками 
могут осуществляться как до, так и после подтвержде-
ния соглашений по покупке и продаже валюты и банков-
ских металлов этой системой.

Fitch повысило рейтинг евробондов 
Укрэксимбанка на $125 млн до уровня 

«ССС»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 

повысило рейтинг еврооблигаций Укрэксимбанка на 
$125 млн со сроком обращения до 2023 года до уровня 
«CCC» с «CC», сообщается в пресс-релизе агентства в 
четверг.

Согласно документу, рейтинговое действие связано с 
изменением критериев рейтингования субродинирован-
ных и гибридных инструментов.

Рейтинг других ценных бумаг банка и самого фин-
учреждения остались неизменными.

Fitch напоминает, что указанные еврооблигации были 
выпущены в форме кредитных нот (loan participation 
notes, LPN) в 2006 году структурой банка - Biz Finance 
PLC (Великобритания). В 2015 году евробонды были ре-
структуризированы в рамках общей долговой операции 
Украины. В результате срок обращения еврооблигаций 
был продлен до 2023 года с 2016 года, купонная ставка 
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повышена до LIBOR+7% с фиксированной 5,8% годо-
вых. Процентный доход начисляется и выплачивается 
раз в полгода.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным 
собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 
2018 года по размеру активов (171,011 млрд грн) банк 
занимал 3-е место среди 84 действовавших в стране 
банков.

Помимо указанных ценных бумаг, в настоящее время 
в обращении находятся реструктуризированные в 
2015 году кредитные ноты со сроками погашения в 
2022-м и 2024 гг., а также эмитированные в текущем году 
ноты в гривне на 4,051 млрд грн, или $150 млн со сроком 
обращения до 2021 года.

Кабмин продлил работу пилотного проекта 
Централизованной закупочной 

организации до конца 2018г
Кабинет министров одобрил запуск второго этапа пи-

лотного проекта Централизованной закупочной органи-
зации (ЦЗО) и продление работы проекта до конца теку-
щего года.

Соответствующее решение правительство приняло 
на заседании в среду.

«На работу ЦЗО есть большой спрос, в том числе от 
местных органов власти. Этот пилот мы предлагаем 
продлить, чтобы оттестировать на нем работу рамочных 

закупок на протяжении этого года», – сказал первый за-
меститель министра экономического развития и торгов-
ли Максим Нефедов в ходе правительственного заседа-
ния.

Как поясняет Министерство экономического развития 
и торговли (МЭРТ) на своем сайте, на этом этапе реали-
зации пилотного проекта станет возможным использова-
ние рамочных закупочных сделок благодаря разработке 
и внедрению соответствующей функции в системе элек-
тронных закупок Prozorro. Рамочные закупки заключают-
ся заказчиками с одним или несколькими участниками 
процедуры закупки для определения основных условий 
закупки отдельных товаров и услуг, поясняет МЭРТ.

По данным министерства, в минувшем году ЦЗО про-
вели 13 процедур открытых торгов по 35 лотам. В ре-
зультате было подписано 22 контракта на более чем 
6,8  млн грн для 13 заказчиков, в том числе секретариата 
Кабмина, ряда министерств, Фонда государственного 
имущества и других центральных органов исполнитель-
ной власти.

Как сообщалось, Кабмин запустил пилотный проект 
ЦЗО в 2016 году. Централизованная организация полу-
чает от закупщиков, исключительно на добровольных 
началах, заказ на проведение закупок, объединяет такие 
заказы в крупные лоты и квалифицированно организует 
закупки.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
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14. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 26
15. ПП ЄВРОСЕМ 23
16. ПРАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 12
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21. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 25
22. ПРАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 15
23. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО 27
24. ПРАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 29
25. ПРАТ КОЗЯТИНХЛІБ 19
26. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
28

27. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА 
«АТЛАС»

18

28. ПРАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 13
29. ПАТ МЕТАБАНК 6

30. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«МИКОЛАЇВТУРИСТ»

28

31. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24
32. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 21
33. ПРАТ ОЛЬГІВСЬКЕ 16
34. ПРАТ ПІДВОДТРУБОПРОВІД 18
35. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 13
36. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ 

«КІРОВОГРАДГАЗ»
7

37. ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА» 11
38. ПРАТ ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ 16
39. ПРАТ СВАЛЯВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 26
40. ПРАТ СК «НАДІЙНА» 26
41. ПРАТ СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 17
42. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «СИМВОЛ»
15

43. ПРАТ СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 19
44. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН» 16
45. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 24
46. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 24
47. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ 15
48. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА
19

49. ПРАТ УКРНДІСВД 25
50. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 11
51. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
28

52. АТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

6

53. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 16
54. ПРАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
13

55. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 12
56. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«ЧЕРНІГІВТУРИСТ»

28
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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 № 18094
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
17.05.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


