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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Спеціалізоване ремонтно–будівельне 
підприємство «Азовліфт» (вул. Громової, 63, м. Маріу-
поль, Донецька область, 87534, код за ЄДРПОУ: 
05433956) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
прат «Спеціалізоване ремонтно–будівельне підпри-
ємство «азовліфт» - розпорядження № 165-Кф-З від 
05 червня 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: 

«07» червня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 

Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Черкаситара» (вул. Смілянська, 159/5, 
м. Черкаси, 18008, код за ЄДРПОУ: 22805494) на зупи-
нення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій прат «Черкаситара» - 
розпорядження № 166-Кф-З від 05 червня 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: 

«07» червня 2018 року. 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, нада-
них ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» (60364, Черні-
вецька обл., Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Го-
ловна, буд. 53, код за ЄДРПОУ: 05383276) на зупинення 
обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, зупинено обіг акцій прат «мамалигівський гіпсо-
вий завод» (код за ЄДРПОУ: 05383276) – розпоряджен-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІС-
тЮ «ЄвропоШта» повідомляє, що 10 травня 2018 року Загальними 
зборами учасників ТОВ «ЄВРОПОШТА» (Протокол №40), було прийнято рі-
шення про припинення товариства шляхом його перетворення в ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОШТА». Додатково повідомляємо, що 
строк заявлення кредиторами своїх вимог до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПОШТА» становить два місяці з дня оприлюд-
нення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. 

ня № 171-Кф-З від 08 червня 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: 

«12» червня 2018 року.

11.06.2018 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
вІдомоСтІ 

про зміну складу посадових осіб емітента
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «СпецІалІЗована переСУвна ме-
ХанІЗована Колона №1» 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 03579012

3. Місцезнаходження 65055, м. одеса, вул. Хуторська, буд. 68
4. Міжміський код і телефон емітента –
5. Електронна поштова адреса: 03579012@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 03579012.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
посада

прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

паспортні дані фізичної 
особи або ідентифіка-
ційний код за ЄдрпоУ 

юридичної особи

розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
05.06.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Тиш Степан Iванович 0.00
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 05.06.2018р. ПрАТ «СПМК №1» прийнято рiшення припинити повноваження Тиша Степана Iвановича, Голови Наглядової 
ради Товариства, з 05.06.2018р.
Повноваження Голови Наглядової ради Товариства припинено з 05.06.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Голови Наглядової Ради То-
вариства з 05.10.2011 р. по 05.06.2018р., припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано. На посаду нiкого не 
призначено.
05.06.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Матвiйчук Володимир Iванович 0.00
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 05.06.2018р. ПрАТ «СПМК №1» прийнято рiшення припинити повноваження Рябоконя Василя Гнатовича, Члена Нагля-
дової ради Товариства, з 05.06.2018р.
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства припинено з 05.06.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Члена Наглядової Ради То-
вариства з 05.10.2011 р. по 05.06.2018р., припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано. На посаду нiкого не 
призначено.
05.06.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Рябоконь Василь Гнатович 0.00
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 05.06.2018р. ПрАТ «СПМК №1» прийнято рiшення припинити повноваження Матвiйчука Володимира Iвановича, Члена 
Наглядової ради Товариства з 05.06.2018р.
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства припинено з 05.06.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Члена Наглядової Ради То-
вариства з 05.10.2011 р. по 05.06.2018р., припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано. На посаду нiкого не 
призначено.
05.06.2018 припинено повноваження Ревiзор Пустомельнiк Людмила Петрiвна 0.00
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 05.06.2018р. ПрАТ «СПМК №1» прийнято рiшення припинити повноваження Пустомельнiк Людмили Петрiвни, Ревiзора 
Товариства, з 05.06.2018р.
Повноваження Ревiзора Товариства припинено з 05.06.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Ревiзора Товариства з 05.10.2011 р. по 
05.06.2018р., припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано. На посаду нiкого не призначено.
05.06.2018 припинено повноваження Тимчасово виконуючий 

обов'язки Голови Правлiння
Парелюлько Сергiй Миколайович 0.00

Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 05.06.2018р. ПрАТ «СПМК №1» прийнято рiшення припинити повноваження Парелюлько Сергiя Миколайовича, тимчасо-
во виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства, з 05.06.2018р.
Повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства припинено з 05.06.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано 
не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi 
тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства з 19.05.2017 р. по 05.06.2018р., припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням 
термiну, на який дану особу було обрано.
05.06.2018 обрано Голова Правлiння Конюшенко Свiтлана Володимирiвна 100.00
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення № 2 вiд 05.06.2018р. ПрАТ «СПМК №1» прийнято рiшення обрати Головою Правлiння Конюшенко Свiтлану Володимирiвну з 
06.06.2018р. безстроково.
Згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента володiє (100%), непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв не перебувала на жодних посадах.

(код 00282056)
повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 17 липня 

2018 року о 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область Гайворон-

ський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-ій поверх, актовий 
зал. реєстрація акціонерів буде здійснюватись за місцем проведення 
загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.55 годин 17 липня 2018 року.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗаваллІвСЬКий ГрафІтовий КомБІнат»



№110, 12 червня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

проеКт порядКУ денноГо:
1. обрання лічильної комісії.
проект рішення: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на збо-

рах обрати лічильну комісію у складі: Слинько В.М. – голова лічильної комі-
сії; Слинько Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

2. прийняття рішень з питань порядку проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів.

проект рішення: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на збо-
рах бюлетені для голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим 
наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом керівни-
ка та печаткою Товариства; для проведення загальних зборів та складання 
протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Лященко В.Ф., се-
кретарем чергових зборів акціонерів Хмарська Н.Ф.; обговорення та голо-
сування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком 
денним. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: допові-
ді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяль-
ність товариства за 2017 рік. прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту генерального директора.

проект рішення: Визначити результати фінансово-господарської діяль-
ності товариства за 2017 рік задовільними, направити всі зусилля на покра-
щення роботи Товариства.

4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту ревізійної комісії.

проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії, роботу ревізійної ко-
місії Товариства визнати задовільною.

5. Звіт наглядової ради за 2017 рік. прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту наглядової ради.

проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової 
ради Товариства визнати задовільною.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства 
за 2017 рік.

проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
7. порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 

2017 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.
проект рішення: Отриманий в 2017 році прибуток направити на розви-

ток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. припинення повноважень членів наглядової ради.
проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради.
9. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради.

проект рішення: чинним законодавством не передбачений проект рі-
шення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умови 
цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладають-
ся строком на один рік, на безоплатній основі. Визначити особою, яка упов-
новажується на підписання цивільно-правових договорів з членами нагля-
дової ради Генерального директора Товариства.

10. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання 
згоди на вчинення таких правочинів.

проект рішення: Погодити укладення Генеральним директором Това-
риства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю – догово-
рів відчуження/придбання майна або послуг, в тому числі кредитних догово-
рів, договорів поруки сукупною вартістю до 50% вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

11. розгляд питання щодо надання поруки в забезпечення виконан-
ня зобов’язань тов «ЗаваллІвСЬКий ГрафІт» (ідентифікаційний код 
32921289) перед пат «КредоБанК» за генеральним договором №30 
про здійснення кредитування від 26.04.2018 року з лімітом кредиту-
вання 10 000 000,00 грн. та терміном дії ліміту кредитування до 
25.04.2023 року на умовах визначених пат «КредоБанК».

проект рішення: Виступити поручителем в забезпечення виконання 
зобов’язань ТОВ «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ» (ідентифікаційний код 
32921289) перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за генеральним договором №30 про 
здійснення кредитування від 26.04.2018 року з лімітом кредитування  
10 000 000,00 грн. та терміном дії ліміту кредитування до 25.04.2023 року на 
умовах визначених ПАТ «КРЕДОБАНК».

12. розгляд питання про уповноваження на підписання всіх необ-
хідних для виконання рішення по п. 11 порядку денного документів та 
договорів (в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або допов-
нень до укладених з пат «КредоБанК» договорів) генерального ди-
ректора товариства лященко в.ф., з правом визначення будь-яких 
умов вказаних документів та договорів, в тому числі, але не виключ-
но, поруки, змін та/або доповнень до укладених з пат «КредоБанК» 
договорів, на умовах визначених рішенням зборів. 

проект рішення: Уповноважити на підписання всіх необхідних для вико-
нання рішення по п. 11 порядку денного документів та договорів (в тому чис-

лі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕ-
ДОБАНК» договорів) генерального директора Товариства Лященко В.Ф., з 
правом визначення будь-яких умов вказаних документів та договорів, в тому 
числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з 
ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів, на умовах визначених рішенням зборів.

13. прийняти рішення про зміну типу товариства.
проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
14. прийняти рішення про зміну найменування товариства.
проект рішення: Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБ-

ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ 
КОМБІНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ 
ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» (скорочене найменування – ПрАТ «ЗГК»).

15. Затвердження положення про наглядову раду товариства.
проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову Раду ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ 
КОМБІНАТ».

16. Затвердження положення про ревізійну Комісію товариства.
проект рішення: Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ 
КОМБІНАТ». 

17. внесення змін до Статуту товариства.
проект рішення: У зв’язку з зміною типу та найменування Товариства 

внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його у новій 
редакції. Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію 
Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ 
ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» та забезпечити здійснення всіх необхідних дій 
для її державної реєстрації. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде 
складено станом на 24 годину 11.07.2018р. 

Для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» акціонерам потріб-
но при собі мати документ, що посвідчує особу, доручення для представни-
ків акціонерів та юридичних осіб-акціонерів.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для пред-
ставника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України. 

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документа-
ми, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Кіровоградська об-
ласть Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 2-й по-
верх каб. № 1 у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення 
зборів – у місці їх проведення.Особою, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Кільчевська Т.Ю. тел. 0639782799. 

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити-
ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: 0639782799
Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту по-

рядку денного, розміщена на Веб-сайт ПАТ «ЗГК»http://zavgrafkombinat.
emitents.net.ua/ua/

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пат «Заваллівський графітовий комбінат» за 2017 рік.

№ найменування показника період
Звітний 

2017
попере-

дній 2016
1 Найменування показника
2 Усього активів 40754 50750
3 Основні засоби (за залишковою вартістю) 25241 25615
4 Запаси 7906 2650
5 Сумарна дебіторська заборгованість 7556 21913
6 Гроші та їх еквіваленти 6 11
7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3795 3525
8 Власний капітал 4126 3856
9 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 286 286
10 Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
11 Поточні зобов’язання і забезпечення 36678 46894
12 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 221 265
13 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1143526 1143526
14 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.19 0.23

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано № 110 
від 12.06.2018 бюлетень «Відомості НКЦПФ»__

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  в.ф.лященко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №110, 12 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво "КредI аГрIКолЬ БанК"
2. Код за ЄДРПОУ: 14361575
3. Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392 70 14; 

(044) 392 70 14
5. Електронна поштова адреса: Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://credit-agricole.ua/o-banke/
dokumenti-ta-zviti

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу IІІ цього Положення 
Прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. текст повідомлення
Єдиний акцiонер Банку – АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ» [Crédit Agricole S.A.], 

публiчна юридична особа (ISIN код FR0000045072), створена за законо-
давством Францiї, з реєстрацiйним номером 784 608 416, зареєстрований 
офiс якої розташований за адресою: Пляс дез Ета-Унi, 12, 92127, Монруж 
Седекс, Францiя, [12, Place des Etats-Unis 92 127 Montrouge cedex, France], 
який володiє 1 222 926 760 простих iменних акцiй i 2 000 привiлейованих 
iменних акцiї Банку, що складає 100% вiд загальної кiлькостi акцiй Банку 

07.06.2018 року прийняв рiшення направити 700,00 гривень на виплату ди-
відендів за привілейованими акціями Банку. Дата початку строку виплати 
дивідендів за привілейованими акціями – 08.06.2018 року та направити 
428 024 366,00 гривень на виплату дивідендів за простими акціями Банку. 
Дата початку строку виплати дивідендів за простими акціями Банку – 
23.06.2018 року, але не раніше ніж після повної виплати поточних дивіден-
дів за привілейованими акціями. Дата прийняття уповноваженим органом 
рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв – 07.06.2018 року. Дата складення перелiку осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими iменними 
акцiями – 31.01.2018 року. Дата складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів за простими акціями – 22.06.2018 року. Розмiр 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення (грн) – з розра-
хунку на одну просту та привілейовану акцiю Банку – 0.35 гривень. Строк 
виплати дивідендів за привілейованими акціями – не повинен перевищува-
ти шість місяців після закінчення звітного року. Строк виплати дивідендів за 
простими акціями – не повинен перевищувати шість місяців з дня прийнят-
тя цього рішення про виплату дивідендів. Спосіб виплати дивідендів – че-
рез депозитарну систему України. Порядок виплати дивiдендiв – виплата 
всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

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

міститься в повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Голова правління _______________ Жан-поль пьотровскі 
(ініціали та прізвище керівника) (підпис) М. П. 07.06.2018 року

повідомлення про виникнення особливої інформації 1. Загальні 
відомості: 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Попiльнянське хлiбоприймальне пiдприємство»;2. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента: 00954001; 3. Місцезнаходження емітента: 13501 
смт. Попiльня вул. Фрунзе, буд. 117; 4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: 04137 25182 04137 25382; 5. Електронна поштова адреса емітен-
та: pophpp@emzvit.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
pophpp.ho.ua; 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу по-
садових осiб емiтента.

2. текст повідомлення:08 червня 2018 року за рішенням загальних 
зборів акціонерів відбулись наступні зміни:В зв»язку iз необхiднiстю переоб-
рання наглядової ради товариства повноваження Голови наглядової ради 
Чернея Вiталiя Дмитровича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) 
припинено 08.06.2018 р.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
12.88300%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.11.2016 р. 
Повноваження Члена наглядової ради Москалика Юрiя Юхимовича (не дав 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 08.06.2018 р. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 51.84700% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 27.11.2016 р. Повноваження Члена наглядової ради 
Зозулi Катерини Василiвни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
припинено 08.06.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.08098% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.11.2016 р. В зв'язку 
iз необхiднiстю переобрання ревiзiйної комiсiї товариства повноваження 
Голови ревiзiйної комiсiї Рудої Людмили Iванiвни (не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних) припинено 08.06.2018 р.. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0.02360% Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 01.11.2015 р. Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Марущак 
Любовi Савiвни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
08.06.2018 р.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01180% Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi  - з 01.11.2015 р.Повноваження 
Члена ревiзiйної комiсiї Яковчука Бориса Михайловича (не дав згоди на 
розкриття паспортних даних) припинено 08.06.2018 р. в зв'язку iз 
необхiднiстю переобрання ревiзiйної комiсiї товариства. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.08098% Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 01.11.2015 р. Голова ревiзiйної комiсiї Руда Людмила Iванiвна (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 08.06.2018 р . Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.02360% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 
3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник 
директора з якостi зерна. Рiшення прийнято також на засiданнi ревiзiйної 
комiсiї товариства вiд 08.06.2018 р (протокол №1 вiд 08.06.2018 р). Член 
ревiзiйної комiсiї Гриненко Микола Васильович (не дав згоди на розкриття 

паспортних даних) обрано 08.06.2018 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - Економiст. Член ревiзiйної комiсiї Акатьєв Геннадiй Вiкторович (не 
дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 08.06.2018 р. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Iнженер з технiки безпеки. В зв»язку 
iз необхiднiстю переобрання наглядової ради товариства Голова наглядо-
вої ради Черней Вiталiй Дмитрович (не дав згоди на розкриття паспортних 
даних) обрано 08.06.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
12.88300% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - голова наглядової ради ПрАТ»Ємiльчинський 
хлiбозавод». Рiшення прийнято на засiданнi наглядової ради товариства 
(протокол №5 вiд 08.06.2018 р. Посадова особа є акцiонером, не є пред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв , не є незалежним директо-
ром. Член наглядової ради Москалик Юрiй Юхимович (не дав згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 08.06.2018 р. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 51.84700% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 
роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Товари-
ства ТОВ «Кам»янський машинобудiвний завод».Посадова особа є 
акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором. Член наглядової ради Зозуля Катерина Василiвна (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 08.06.2018 р. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.08098% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 
3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний 
бухгалтер. Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера 
або групи акцiонерiв, не єнезалежним директором. Член наглядової ради 
Марущак Любов Савiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
обрано 08.06.2018 р. приступає до виконання своїх повноважень з дня дер-
жавної реєстрацiї статуту в новiй редакцiї. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.01181% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3  роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - лаборант. Посадова особа є 
акцiонером,не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором. Член наглядової ради Яковчук Борис Михайлович (не 
дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 08.06.2018 р. приступає 
до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрацiї статуту в новiй 
редакцiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.08098% Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi  
5 рокiв - завiдуючий складом. Посадова особа є акцiонером, не є представ-
ником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.  
3. підпис Директор Пейчев Iван Iванович, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 11.06.2018 р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«попIлЬнянСЬКе ХлIБоприймалЬне пIдприЄмСтво»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанIя «УнIКа Життя»
2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70 А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225- 60- 00;( 044) 225- 60- 02
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://uniqa/ua/about_us/initial_data/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. текст повідомлення

1) Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства 
рiшення про виплату дивiдендiв - 24 квiтня 2018 року (Протокол №24);

2) Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв - 22 червня 2018 року;
3) Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-

гальних зборiв (грн) – 14 012 655,23 (чотирнадцять мiльйонiв дванадцять 
тисяч шiстсот п'ятдесят п'ять гривень 23 коп.);

4) Строк виплати дивiдендiв - 26.06.2018-24.10.2018;
5) Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам; 6) Порядок 

виплати дивідендів - Виплата дивідендів кожному акцiонеру може бути 
здiйснена у повному обсязi або частинами (iз урахуванням можливих об-
межень, що встановленi законодавством) та за умови сплати повної суми 
до кiнцевого строку виплати дивiдендiв. Дивiденди можуть виплачуватися 
усiм акцiонерам одночасно або окремо. Виплата дивiдендiв акцiонерам 
юридичним особам та/або фiзичним особам здiйснюється шляхом 
безготiвкового перерахування коштiв на банкiвський рахунок.

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: в.о. Голови правлiння левченко о.я.
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 08.06.2018

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 «СтраХова КомпанIя «УнIКа»

2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 225-60-00; (044) 225-60-02
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://uniqa/ua/about_us/initial_data/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. текст повідомлення

1) Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства 
рiшення про виплату дивiдендiв - 24 квiтня 2018 року (Протокол №212);

2) Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв - 22 червня 2018 року;
3) Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-

гальних зборiв (грн) - 4 299 022,00 (чотири мiльйона двiстi дев’яносто 
дев’ять тисяч двадцять двi гривнi 00 коп.);

4) Строк виплати дивiдендiв - 26.06.2018-24.10.2018;
5) Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам; 6) Порядок 

виплати дивiдендiв - Виплата дивiдендiв кожному акцiонеру може бути 
здiйснена у повному обсязi або частинами (iз урахуванням можливих об-
межень, що встановленi законодавством) та за умови сплати повної суми 
до кiнцевого строку виплати дивiдендiв. Дивiденди можуть виплачуватися 
усiм акцiонерам одночасно або окремо. Виплата дивiдендiв акцiонерам 
юридичним особам та/або фiзичним особам здiйснюється шляхом 
безготiвкового перерахування коштiв на банкiвський рахунок.

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: в.о. Голови Правлiння Кваша Юрiй Сергiйович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 08.06.2018

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента приватне 

аКцІонерне товариСтво «фаБриКа мрІя». 2. Код 
за ЄДРПОУ 13550386. 3.Місцезнаходження 12415 Житомирська обл., Жи-
томирський район, с. Iванiвка вул. Островського, буд.171-А. 4.Міжміський 
код, телефон та факс 0412 496060, 0412 496060. 5.Електронна поштова 
адреса mriya@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації www.mriya.
zt.ua. 7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із закінченням 11.06.2018 р. терміну повноважень попереднього 

складу Наглядової ради та необхідністю обрання нового складу Наглядової 
ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних 
зборів акціонерів від 11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. припинені повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Товариства Єремейчука Олександра 
Опанасовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в роз-
мірі 45.54865 %. На посаді голови та члена Наглядової ради перебував з 
11.06.2015 р.;

- члена Наглядової ради Товариства Маковської Наталії Юріївни, яка 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.04833 %. На 
посаді члена Наглядової ради перебувала з 11.06.2015 р.;

- члена Наглядової ради Товариства Єремейчука Юрія Опанасовича, 
який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 46.27306 %. 
На посаді члена Наглядової ради перебував з 11.06.2015 р. 

В зв’язку із закінченням 11.06.2018 р. терміну повноважень попереднього 
складу Ревізійної комісії та необхідністю обрання нового складу Ревізійної 
комісії Товариства рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних 
зборів акціонерів від 11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. припинені повноваження:

- голови та члена Ревізійної комісії Товариства Єремейчук Тетяни Євге-
нівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.04833 %. 
На посаді голови та члена Ревізійної комісії перебувала з 11.06.2015 р.;

- члена Ревізійної комісії Товариства Єремейчук Наталії Цезарівни, яка 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.82107 %. На 
посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 11.06.2015 р.;

- члена Ревізійної комісії Товариства Піляєва Юрія Олексійовича, який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.19572 %. На 
посаді члена Ревізійної комісії перебував з 11.06.2015 р. 

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів від 

11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. обрані членами Наглядової ради Товариства 
строком на 3 роки наступні особи:

- Єремейчук Олександр Опанасович. Володіє часткою в статутному капіта-
лі Емітента в розмірі 45.54865 %. Рішенням Наглядової ради від 11.06.2018  р. 
(Протокол засідання Наглядової ради від 11.06.2018 р.) Єремейчук Олександр 
Опанасович обраний головою Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 
Інші посади, які обіймав Єремейчук О.О. протягом останніх 5 років, - директор. 
Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представ-
ником групи акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Єремейчук Юрій Опанасович. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 46.27306 %. Протягом останніх 5 років посад не обіймав. 
Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є пред-
ставником групи акцiонерiв, не є незалежним директором);

- Єремейчук Наталія Цезарівна. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.82107 %. Протягом останніх 5 років посад не обійма-
ла. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є 
представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання Ревізійної комісії Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів від 
11.06.2018 р.) 11.06.2018 р. обрані членами Ревізійної комісії Товариства 
строком на 3 роки наступні особи:

- Єремейчук Тетяна Євгенівна. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.04833 %. Рішенням Ревізійної комісії від 11.06.2018 р. 
(Протокол засідання Ревізійної комісії від 11.06.2018 р.) Єремейчук Т.Є. об-
рана головою Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Протягом 
останніх 5 років посад не обіймала;

- Красненко Наталія Юріївна. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.04833 %. Інші посади, які обіймала Красненко Н.Ю. 
протягом останніх 5 років, - начальник відділу продажу;

- Коломієць Оксана Володимирівна. Часткою в статутному капіталі Емі-
тента не володіє. Інші посади, які обіймала Коломієць О.В. протягом остан-
ніх 5 років, - бухгалтер.

Всі вказані вище особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають. Жодна з вказаних вище осіб не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. 

ІІІ. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Директор Романюк Юрій Андрійович 
11  червня 2018 року.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості: 1. Приватне акціонерне товариство «Облпрод-

контракт». 2. Код за ЄДРПОУ: 01553801. 3. Місцезнаходження: 47724, Тер-
нопільська обл., Тернопільський р-н, с. Острів, вул. Промислова, 7. 4. Між-
міський код, телефон та факс 0352 29-14-98, 27 49 84. 5. Електронна 
поштова адреса oblprodkontrakt@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції oblkontrakt.ter.net.ua. 7. Вид особливої інформації: зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій.

II. текст повідомлення: Згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства складеного 
станом на 04.06.2018 отриманого від ПАТ «НДУ» 08.06.2018 року:

- розмiр частки акціонера Симко Дмитра Ярославовича який складав 
44,967% в загальний кiлькостi акцiй та 47,277% в загальнiй кiлькостi голо-

суючих акцiй, збільшився та складає 54,975 % в загальнiй кiлькостi акцiй та 
57,799 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

- розмiр частки Рапіти Галини Петрівни який складав 10,008% в загаль-
ний кiлькостi акцiй та 10,522% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, змен-
шився до 0,00% в загальнiй кiлькостi акцiй та до 0,00% в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

- розмiр частки Рапіти Василя Володимировича який складав 10,008% в 
загальний кiлькостi акцiй та 10,522% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, 
зменшився до 0,00% в загальнiй кiлькостi акцiй та до 0,00% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

- Симко Катерина Василівна, яка не володіла акціями Товариства стала 
власником пакета акцій, що становить 10,008% в загальнiй кiлькостi акцiй 
та 10,522% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

III. 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 Симко д.я.  08.06.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «оБлпродКонтраКт»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості: 1. Приватне акціонерне товариство «Облпрод-
контракт». 2. Код за ЄДРПОУ: 01553801. 3. Місцезнаходження: 47724, Тер-
нопільська обл., Тернопільський р-н, с. Острів, вул. Промислова, 7. 4. Між-
міський код, телефон та факс 0352 29 14 97 29 14 99. 5. Електронна 
поштова адреса oblprodkontrakt@ukr.net. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції oblkontrakt.ter.net.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

II. текст повідомлення: 08.06.2018 позачерговими загальними збора-
ми акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством в особi голови 
правлiння протягом року з дати прийняття рiшення щодо укладення 

правочинiв: вiдчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. 
шляхом застави, продажу, обмiну, дарування та iн.), оренди, купiвлi-
продажу, поручительства по зобов'язаннях третiх осiб (в т.ч. майнового), 
кредитних договорiв, договорiв про надання банкiвської гарантiї. Гранична 
сукупна вартiсть вказаних значних правочинiв не може перевищувати  
15 000,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 2839,5тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 528,26 вiдсоткiв. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй становить 3008026 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2056127,шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 2056127, шт., 
«проти» прийняття рiшення 0 шт.

III. 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                      Симко д.я.  08.06.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «оБлпродКонтраКт»

повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство «Миколаї-
вобленерго»

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Грома-

дянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.energy.mk.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановле-

но, що незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 
земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв То-
вариства.

Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 
08.06.2018 (протокол № 23) схвалено вчинення значного правочину у 
розумiннi статтi 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: 
укладання мiж Товариством та Державним пiдприємством Нацiональна 
атомна енергогенеруюча компанiя «Енергоатом» Додаткової угоди № 3 
вiд 29.12.2017 до договору № 33255 вiд 01.06.2013 оренди нерухомого 
майна товариства, розташованого за адресою: Миколаївська обл.,  
смт Доманiвка, вул. Свободи, 14, за умови його вчинення та виконання з 
наслiдками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства».

Згiдно з Додатковою угодою орендна плата за кожний наступний 
мiсяць визначається шляхом коригування орендної плати за попереднiй 

мiсяць на iндекс iнфляцiї за наступний мiсяць. Орiєнтований розмiр 
орендної плати за весь строк користування нерухомим майном стано-
вить 52 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20 % - 8 666,67 грн. Додатковою угодою 
встановлено, що договiр набирає чинностi з дати пiдписання його обома 
Сторонами, скрiплення печатками i дiє по 31.12.2018 включно в частинi 
наданих послуг, а в частинi фiнансових зобов’язань - до повного їх вико-
нання. Iншi положення Договору, якi не порушенi цiєю угодою, залиша-
ються незмiнними.

Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» встановле-
но, що незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди 
земельних дiлянок та iншого нерухомого майна або основних засобiв То-
вариства. 

Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 
08.06.2018 (Протокол № 23) схвалено вчинення значного правочину у 
розумiннi статтi 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: 
укладання мiж Товариством та ПАТ «Київстар» Договору оренди нерухо-
мого майна вiд 02.01.2018 (антеннi мiсця на радiощоглi металевiй h=40  м, 
у кiлькостi 4 (чотирьох) штук), що розташоване за адресою: Миколаїв-
ська обл., Арбузинський р-н, смт Костянтинiвка, вул. Дружби, 124, за 
умови його вчинення та виконання з наслiдками, передбаченими стат-
тею  72 Закону України «Про акцiонернi товариства». В порядку та на 
умовах, визначених цим Договором, Орендодавець передає, а Орендар 
приймає в строкове платне користування визначене нерухоме майно.

Орендна плата за оренду 4-х антено мiсць (Об’єкт оренди) складає 
12  856,28 грн., окрiм цього 20% ПДВ у сумi 2 571,26 грн., а всього 
15  427,54 грн. з ПДВ на мiсяць згiдно протоколу погодження договiрної 
цiни. Розмiр мiсячної орендної плати коригується Орендодавцем на 
iндекс iнфляцiї. Базовим мiсяцем розрахунку орендної плати є мiсяць 
пiдписання даного Договору.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади о.п. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.06.2018
(дата)

аКцIонерне товариСтво «миКолаївоБленерГо»
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

08.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 08.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 151 на
суму 63 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 63
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,41%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф. 
11.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

07.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 07.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 150 на
суму 66 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 66
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 13.00%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.  
11.06.2018

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента товариСтво З оБмеЖе-

ноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ 
«ГранIт-плЮС»

2. Код за ЄДРПОУ 32766270
3. Місцезнаходження 1032, м.Київ, вул.Назарiвська, буд.11а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 235-57-06 235-57-06

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

http://gp.granit-corporation.com

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

II. текст повідомлення
06.06.2018 року було прийняте рiшення про звiльнення з посади голов-

ного бухгалтера ТОВ «Гранiт-Плюс» Назаренко Валентину Вiкторовну за 
власним бажанням , на посадi працювала з 01.06.2018року. Назаренко В.В. 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента та не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на публiкацiю особис-
тих даних не надавала.

На дату подання особливої iнформацiї на посаду головного бухгалтера 
ТОВ «Гранiт-Плюс» не було нiкого призначено, вiддiл кадрiв проводить 
пошук вiдповiдних кандидатур. Тимчасово обов’язки головного бухгалте-
ра ТОВ «Гранiт-Плюс» буде виконувати директор Бамбiзо Андрiй 
Полiкарпович. Згоди на публiкацiю особистих даних не надавав.

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 Бамбiзо Андрiй Полiкарпович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.06.2018
(дата)

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 «УКраїн-
СЬКа IновацIйно-
фIнанСова КомпанIя»

2. Код за ЄДРПОУ 25198262
3. Місцезнаходження 04212, м. Київ, ул. Маршала 

Малиновського, 12А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495-23-73 044 495-23-75
5. Електронна поштова адреса leshchenko@uifc.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://www.uifc.kiev.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «УIФК» вiд 08.06.2018 року (Протокол б/н 

вiд 08.06.2018 року) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: 
укладення Договору про купiвлю-продаж електричної енергiї з ПрАТ «ДНIПРО-
СПЕЦСТАЛЬ», вiдповiдно до якого ПрАТ «УIФК» зобов'язується продавати 
електричну енергiю ПрАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ» для власних потреб.

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину - до 780 млн. грн., 
у тому числi ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 920 318 000 грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi послуг до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 84,75 %.

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: Генеральний директор Бобриньов Олег Во-
лодимирович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 08.06.2018

приватне аКцІонерне товариСтво
«КиївСЬКий Завод КомУналЬноГо 

маШиноБУдУвання «КоммаШ»
повідомлення про скликання позачергових 

загальних зборів акціонерів:
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного Акці-

онерного Товариства «Київський завод комунального машинобудування 
«КОММАШ» (код ЄДПРОУ 14315428) №3 від 30.05.2018 року було прий-
нято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного Товариства «Київський завод комунального ма-
шинобудування «КОММАШ» (код ЄДПРОУ 14315428), місцезнаходження 
03022, місто Київ, вул. Васильківська, буд. 28 (далі – Товариство)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збо-
ри) будуть проведені 02 липня 2018 року за адресою: 03022, місто Київ, 
вул. васильківська, буд. 28, кабінет Голови правління.

Час проведення загальних зборів – о 12 годині 00 хвилин.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах – з 11 годин 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин у день проведення 
загальних зборів за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів – 25 червня 2018 року у порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України. Для участі у загальних 
зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів, крім того –довіреність, оформлену та посвідчену у 
встановленому законодавством порядку. 

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту То-

вариства у новій редакції.
2. Надання згоди (схвалення) значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за 
адресою: 03022, місто Київ, вул. Васильківська, буд. 28. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління Товариства Бондар Олександр Ерліхович.

телефон для довідок: (044) 257-51-40
Голова наглядової ради  м. м. Іващенко

приватне аКцIонерне товариСтво 
«КиївХлIБ». 

Код за ЄдрпоУ 00381574.
повідомлення 

про виникнення особливої інформації 
(відомості про зміну складу посадових осіб емітента).

1. Місцезнаходження 04080, м. Київ, Межигiрська, 83
2. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 2777031 2777031

3. Електронна поштова 
адреса

v.gorbatyuk@khleb.com.ua

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

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

текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння 

ПрАТ «КИЇВХЛIБ» Череди Володимира Вiкторовича прийнято 
08.06.2018 року на засiданнi Наглядової ради ПрАТ «КИЇВХЛIБ», про-
токол №06/18, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень Череди В.В. 
Паспорт, серiя №: Згоду про надання iнформацiї щодо паспортних да-
них не надано. Володiє часткою в Статутному капiталi ПрАТ «КИЇВХЛIБ» 
в розмiрi 0,001834%. Обiймала посаду з 10.06.2015 року. Посадова 
особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Рiшення про обрання Головою Правлiння ПрАТ «КИЇВХЛIБ» прийнято 
08.06.2018 року на засiданнi Наглядової ради ПрАТ «КИЇВХЛIБ», протокол 
№06/18.

Паспорт, серiя №: Згоду про надання iнформацiї щодо паспортних да-
них не надано. Володiє часткою в Статутному капiталi ПрАТ «КИЇВХЛIБ» в 
розмiрi 0,001834%. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: 
Хлiбокомбiнат №1: майстер-пекар, старший iнженер-енергетик, старший 
майстер, заступник директора хлiбокомбiнату №1, директор Хлiбокомбiнату 
№10, перший заступник Голови правлiння ВАТ «Київхлiб», в. о. Голови 
Правлiння ПАТ «КИЇВХЛIБ», Голова Правлiння ПАТ «КИЇВХЛIБ», Голова 
Правлiння ПрАТ «КИЇВХЛIБ». Строк обрання: (3) три роки. Посадова осо-
ба Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

08.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 08.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 151 на
суму 63 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 63
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,41%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф. 
11.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

07.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 07.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 150 на
суму 66 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 66
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 13.00%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.  
11.06.2018
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ КБ "ЦЕНТР"
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ Раїси 

Окипної, 8а
4. Міжміський код, телефон та факс +38044393-74-00 

+38044393-74-06
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.

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

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Про закриття відділення №2 Банку в місті Одеса, що знаходилось за 

адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, 4Д ( Рішення прийнято згідно Про-
токолу № 9 засідання Наглядової Pади ПАТ КБ «Центр» від 06.06.2018 р. 
Визначити орієнтовну дaту припинення здійснення відділенням №2 Банку 
в місті Одеса oперацій 08.06.2018 р.

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

2. Найменування посади Климович І.л.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.11
(дата)

пат КБ “центр”

приватне аКцІонерне товариСтво 
«лІдер», 

код ЄДРПОУ 32835400
(місцезнаходження: 24405, Вінницька обл., Бершадський р-н,  

с. Флорине, вул. Ю.Коваленка, 1) 
(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних 

зборів Товариства, які відбудуться 4 липня 2018 року за адресою:  
вінницька область, Бершадський район, с. флорине, вул. Юрія Кова-
ленка, 1, адміністративний будинок товариства, кабінет № 1. початок 
зборів о 12 годині 00 хвилин. Реєстрація з 11 години 30 хвилин до 11 годи-
ни 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27 червня 2018 року.

перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обме-

женою відповідальністю.
4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
5. Обрання голови та членів комісії з припинення.
6. Затвердження плану перетворення.
7. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі То-

вариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпо-
відальністю «НОВАП».

8. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціо-
нерів.

З метою захисту інтересів Товариства, правління Товариства прийняло 
рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомленням 
акціонерів про проведення позачергових зборів не пізніше ніж через 15 днів 
до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції 
до порядку денного.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня 
проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за адресою: Вінницька область, Бершадський район, с. Флорине, 
вул. Юрія Коваленка, 1, адміністративний будинок Товариства, кабінет го-
лови правління у робочі дні з 9-00 год. до 12-00 год. Особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правлін-
ня Ванжула Олександра Петрівна, тел. (04352) 2-13-47. 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 11016000 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 
11016000 штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для 
представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та го-
лосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законо-
давства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://atlider.com.ua

телефон для довідок: (04352) 2-13-47.
Голова правління прат «лідер».
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «фаБриКа мрІя». 2. Код за ЄДРПОУ 13550386. 
3.Місцезнаходження 12415 Житомирська обл., Житомирський район, 
с. Iванiвка вул. Островського, буд.171-А. 4.Міжміський код, телефон та 
факс 0412 496060, 0412 496060. 5.Електронна поштова адреса mriya@
emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації www.mriya.zt.ua. 7.Вид 
особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. текст повідомлення
№
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності 
(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емі-
тента за даними останньої 
річної фінансової звітності 

(у відсотках)
1 11.06.2018 15000 1264,2 1186,5211

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
прийнято загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «Фабрика Мрія». Дата прийняття загальними зборами товариства рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 
11 червня 2018 року. 

Характер правочинів - купівля-продаж нерухомого майна ПрАТ «Фабри-
ка Мрія», розташованого за адресою: Житомирська область, Житомир-
ський район, с. Іванівка, вул. Островського, буд.171а.

Гранична сукупна вартість правочинів (договору або договорів) купівлі-
продажу нерухомого майна ПрАТ «Фабрика Мрія», розташованого за адресою: 
Житомирська область, Житомирський район, с. Іванівка, вул. Островського, 
буд.171а, не більше ніж 15 млн. грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (станом на 31.12.2017 р.) – 1264,2 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1186,5211 %. 
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття загальними 
зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів складає 190003 штук голосуючих акцій. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціоне-
рів, які відбулися 11.06.2018 р., складає 190003 штук голосуючих акцій. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення – 
190003 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцiй. «ПРОТИ» 
прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. Голосів, що «утрима-
лись» від прийняття даного рiшення, не зареєстровано.

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

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

2. директор романюк Юрій андрійович  11 червня 2018 року.

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 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖА-
ГЛОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ 01238979
3. Місцезнаходження 50026 м. Кривий Ріг 

проспект Південний,1а
4. Міжміський код, телефон та факс (056)493-41-02 

(056)493-41-05
5. Електронна поштова адреса N.Zolotykh@kas.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://01238979.smida.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРИВОРІЖАГЛОБУД» (протокол від 08.06.2018 року) звільнено (відкликано)

Громаду Валентину Василівну з посади Голови Правління Товариства, 
за згодою сторін, та позбавлено її повноважень Голови Правління згідно 
Статуту з 11.06.2018 року.

Громада Валентина Василівна перебувала на посаді Голови Правління 
з 29.03.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Не володіє часткою в Статутному капіталі Товариства.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (протокол від 08.06.2018 року) обрано з 
12.06.2018 терміном на один рік Дудченка Валерія Федоровича (паспорт 
серії МР №426381, виданий Суворовським РВ у м. Херсоні УДМВС України 
в Херсонській області, 18.02.2014 року) Головою Правління Товариства та 
наділено його повноваженнями Голови Правління, які передбачені Стату-
том Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протя-
гом останніх п*яти років Дудченко Валерій Федорович перебував на пенсії.

Освіта вища. Не володіє часткою в Статутному капіталі Товариства.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Громада в.в.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.08
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво “КриворІЖаГлоБУд”

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента  

пат «Банк інвестицій та заощаджень»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітен-
та

Публiчне акцiонерне товариство "Банк 
iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 207-70-28 (044) 207-70-22

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

http://www.bisbank.com.ua/wp-content/
uploads/2018/06/povidomlennya_na-
08.06.2018.pdf

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

II. текст повідомлення
Згiдно Наказу Голови Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» 

(надалi за текстом - Товариство) вiд 08.06.2018 року №434-ос на заступни-
ка Головного бухгалтера - начальника управлiння бухгалтерського облiку 
внутрiшньобанкiвських операцiй Вичегжанiна Юрiя Вiталiйовича покладе-

но виконання обов'язкiв Головного бухгалтера Товариства з 
11.06.2018 року.

Пiдставою для звiльнення Головного бухгалтера Верби Т.О. та призна-
чення в.о. Головного бухгалтера Вичегжанiна Ю.В. була заява Верби Т.О. з 
проханням звiльнити її за власним бажанням.

Вичегжанiн Ю.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступ-
ника головного бухгалтера - начальника управлiння бухгалтерського облiку 
внутрiшньобанкiвських операцiй ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».

Виконання обов'язкiв Головного бухгалтера Товариства покладено на 
Вичегжанiна Ю. В. до моменту погодження Нацiональним банком України 
кандидатури Головного бухгалтера Товариства.

Вичегжанiн Ю.В. громадянин України, згоди на опублiкування паспорт-
них даних не надавав.

Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади омельченко о.в.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.08
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “БанК IнвеСтицIй та ЗаощадЖенЬ”
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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 № 18110
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
11.06.2018 р. 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
пат «Банк інвестицій та заощаджень»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Банк 
iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 207-70-28 (044) 207-70-22

5. Електронна поштова 
адреса

info@bisbank.com.ua

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

http://www.bisbank.com.ua/wp-content/
uploads/2018/06/povidomlennya_na-
07.06.2018.pdf

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

II. текст повідомлення
Рiшенням засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного това-

риства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол 
№59/2 вiд 07 червня 2018 р. задовольнили прохання члена Правлiння, 
Директора з ризикiв Мацiєвської Наталiї В'ячеславiвни та припинили її 
повноваження (звiльнили) за згодою сторiн 15 червня 2018 року .

Пiдставою для припинення повноважень (звiльнення) члена 
Правлiння, Директора з ризиiкв Мацiєвської Наталiї В'ячеславiвни була її 
заява з проханням припинити її повноваження (звiльнити).

Рiшенням засiдання Наглядової радиТовариства (Протокол №59/2 вiд 
07 червня 2018 р.) затверджено Правлiння Товариства у складi:

Омельченко О.В. - Голова Правлiння;
Шкодовський В.Р. - Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу 

та МСБ, член Правлiння,
Ящук М.В. – Вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового 

монiторингу, член Правлiння,
Овсянников Д.Ю. - Директор з корпоративного бiзнесу, член 

Правлiння,

Шиянюк М. В. – Директор з правових питань та комплаєнс-контролю, 
член Правлiння,

Зiннiков В. О. – Фiнансовий директор, член Правлiння.
Мацiєвська Н. В. перебувала на посадi члена Правлiння, Директора з 

ризикiв з 26 грудня 2017 року.
Станом на 08.06.2018 року на посаду члена Правлiння, Директора з 

ризикiв нiкого не призначено.
Мацiєвська Н. В. громадянка України, згоди на опублiкування пас-

портних даних не надавала.
Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 

судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Згiдно Наказу Голови Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заоща-

джень» (надалi за текстом - Товариство) вiд 07.06.2018 року №432-ос 
звiльнено 08.06.2018 року Головного бухгалтера Товариства Вербу Тетя-
ну Олександрiвну за власним бажанням.

Пiдставою для звiльнення Головного бухгалтера Верби Тетяни 
Олександрiвни була її заява з проханням звiльнити її за власним бажан-
ням.

Верба Т.О. перебувала на посадi Головного бухгалтера з 
04.08.2005 року.

Станом на 08.06.2018 року в.о. Головного бухгалтера Товариства при-
значено Вичегжанiна Ю.В.

Верба Т.О. громадянка України, згоди на опублiкування паспортних 
даних не надавала.

Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади омельченко о.в.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.08
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “БанК IнвеСтицIй та ЗаощадЖенЬ”

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 11
2. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 12
3. ПРАТ БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 9
4. ПАТ ГІДРОСИЛА 10
5. ТОВ ГРАНІТ-ПЛЮС 8
6. ТОВ ЄВРОПОШТА 2
7. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 2
8. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 10
9. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»
8

10. ПРАТ КИЇВХЛІБ 8
11. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10514
6

12. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 9
13. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 9
14. ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 4
15. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 11

16. ПРАТ ЛІДЕР 10
17. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 6
18. АО МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 7
19. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 7
20. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 7
21. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
4

22. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №1

2

23. ПРАТ СПІКА 9
24. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» 5
25. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 5
26. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ
8

27. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 5
28. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 11
29. ПАТ ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 6


