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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого 
чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре-
гулятора фондового ринку, що відбулося 04 травня 
2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Щодо реєстрації випуску та проспекту 
емісії облігацій серій «B8», «C8», «D8», 
«E8», «F8», «G8», «H8», «I8», «J8», «K8», 
«L8», «M8» ПрАТ «Трест Житлобуд - 1», що 
пропонуються для публічного розміщення

прийнято 
рішення

2. Щодо відмови в реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій Товариства з об-
меженою відповідальністю «ПРОЦЕСИНГ-
ЦЕНТР КАРДСЕРВІС»

прийнято 
рішення

3. Щодо відмови в реєстрації випуску акцій 
Публічного акціонерного товариства «Шах-
та «Надія»

знято з 
розгляду

4. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного 
акціонерного товариства «Шахта «Надія»

прийнято 
рішення

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту нормативно-

правого акта 
Проект рішення Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) «Про затвер-

дження Змін до Порядку обігу, зберігання та знищення 
електронних документів, що використовуються профе-
сійними учасниками депозитарної системи України» 
(далі – Проект рішення) розроблено для приведення 
норм Порядку обігу, зберігання та знищення електро-
нних документів, що використовуються професійними 
учасниками депозитарної системи України, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27.12.2013 № 2996, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 21.01.2014 за 
№ 124/24901, у відповідність до Закону України «Про 
електронні довірчі послуги». 

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання можуть над-
силати свої пропозиції та зауваження до проекту рішен-
ня поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ-601, 
вул. Московська, 8, корп. 30 Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку, департамент інформа-
ційних технологій, it@nssmc.gov.ua. Проект рішення буде 
оприлюднений на офіційному веб-сайті НКЦПФР www.
nssmc.gov.ua не пізніше п’яти робочих днів з дня опри-
люднення повідомлення про оприлюднення проекту 
нормативно-правового акта в офіційному виданні 
НКЦПФР. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить п’ятнадцять робочих днів з дати оприлюднен-
ня Проекту рішення. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (щодо приведення у 

відповідність до вимог законів)»
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (далі – Комісія) «Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (щодо приведення у 
відповідність до вимог законів)» (далі – Проект) розробле-
ний відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України «Про депозитарну систему України», з ме-
тою приведення нормативно-правових актів Комісії у від-
повідність до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII 
«Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удоско-
налення деяких положень», Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону 
України «Про електронні довірчі послуги», Закону України 
«Про товариства з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю», Закону України від 23 березня 2017 року 
№ 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо використання печаток юридичними 
особами та фізичними особами - підприємцями».

На виконання вимог Закону України від 05.10.2017 
№ 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
щодо удосконалення деяких положень» Проектом перед-
бачається внесення змін до Ліцензійних умов проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової 
діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 
№ 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
06.06.2013 за № 897/23429 (зі змінами) (далі – Ліцензійні 
умови) щодо оприлюднення річної фінансової звітності 
та річної консолідованої фінансової звітності депозитар-
ною установою, яка є публічним акціонерним товари-
ством, банком та іншими депозитарними установами.

На виконання вимог Закону України «Про аудит фі-
нансової звітності та аудиторську діяльність» Проектом 
передбачається внесення змін до Ліцензійних умов сто-
совно відповідності аудиторського звіту, який оприлюд-
нюється ліцензіатом, вимогам, встановленим Законом 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність».

Також Проектом передбачено внесення змін до Ліцензій-
них умов, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про това-
риства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

На виконання вимог Закону України «Про електронні 
довірчі послуги», яким введено нове поняття кваліфіко-
ваного електронного підпису та кваліфікованої електро-
нної печатки, до Ліцензійних умов передбачається вне-
сти зміни щодо подання до Комісії депозитарними 
установами та особами, які провадять клірингову діяль-
ність, адміністративних даних та інформації у вигляді 
електронних документів із застосуванням кваліфіковано-

го електронного підпису та кваліфікованої електронної 
печатки.

На виконання вимог Закону України від 23 березня 
2017 № 1982- VIII «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо використання печаток юри-
дичними особами та фізичними особами підприємцями» 
Проектом передбачено внесення змін до Порядку забез-
печення інтересів власників іменних цінних паперів у разі 
відсутності документів системи реєстру власників імен-
них цінних паперів певного випуску, затвердженого рі-
шенням Комісії від 24 червня 2014 року № 805, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 26 серпня 
2014 року за № 1021/25798 (зі змінами).

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент методології регулювання 
професійних учасників ринку цінних паперів) та на елек-
тронні адреси: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; iryna.
omelchenko@nssmc.gov.ua.

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

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить один місяць з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту нормативно-

правого акта 
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про внесення змін до рішення Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
13 травня 2011 року № 492» (далі – Проект рішення) роз-
роблено для приведення норм Положення про подання 
адміністративних даних та інформації у вигляді електро-
нних документів до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 

13.05.2011 № 492, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 25.06.2011 за № 789/19527 (далі – Поло-
ження) у відповідність до норм чинного законодавства 
(зокрема у зв’язку з прийняттям Законів України «Про 
електронні довірчі послуги», «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення веден-
ня бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 
паперів»), а також для модернізації Положення та при-
ведення його у відповідність до існуючих практик. 

Відповідно до Проекту рішення пропонується: 
запровадити використання електронних довірчих по-

слуг та кваліфікованих електронних цифрових підписів 
(печаток) замість застосування електронного цифрового 
підпису та послуг акредитованих центрів сертифікації 
ключів; закріпити вимогу використання як кваліфіковано-
го електронного підпису, 

так і кваліфікованої електронної печатки; передбачи-
ти, що з моменту початку діяльності осіб, які надають 

інформаційні послуги на фондовому ринку, а саме послу-
ги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до 
НКЦПФР, подання до НКЦПФР адміністративних даних та 
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інформації у вигляді електронних документів відбувати-
меться виключно за посередництва таких осіб; запровадити 
окремі нейтральні терміни у текст Положення замість 

складних конструкцій; замість переліку суб’єктів, на 
яких поширюється дія Положення, 

запровадити узагальнююче визначення таких суб’єктів; 
затвердити, що, відповідно до існуючих практик, елек-
тронна квитанція не є 

електронним документом; затвердити правило сто-
совно поширення нових редакцій вимог щодо складу, 
формату та структури даних в залежності від дати скла-
дання таких даних; інші несуттєві зміни з метою актуалі-
зації Положення або на врахування 

вищенаведених змін. 
Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання можуть над-

силати свої пропозиції та зауваження до проекту рішення 
поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ-601, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 30 Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку, департамент інформаційних техно-
логій, it@nssmc.gov.ua. Проект рішення буде оприлюдне-
ний на офіційному веб-сайті НКЦПФР www.nssmc.gov.ua 
не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення 
повідом лення про оприлюднення проекту нормативно-
правового акта в офіційному виданні НКЦПФР. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить двадцять п’ять робочих днів з дати оприлюд-
нення Проекту рішення. 

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко 

*   *   *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

05.05.2018 року  м. Київ № 75/100 

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 – По-
рядок), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), та відповідно до заяви та документів, поданих для 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів,

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАЗАР УКРАЇНА»  
(ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАЗАР УКРАЇНА»),

код за ЄДРПОУ 38516608,
місцезнаходження: вул. Рейтарська, буд. 20/24, кв. 2, 

м. Київ, 01034,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 4555 від 31 січня 2013 року, терміном чинності до  
30 листопада 2022 року,

свідоцтво про відповідність системи контролю якості 
№ 0505 (чинне до 31 грудня 2019 року), видане відповід-

но до рішення Аудиторської палати України від 27 листо-
пада 2014 року № 303/4, 

інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів:

Копистянська Є.Ю. – на посаді директора;
Шрамко О.В. – на посаді менеджера з аудиту;
Шеремета Д.Ю. – на посаді асистента менеджера з 

аудиту,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

внести ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАЗАР УКРАЇ-
НА» (ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАЗАР УКРАЇНА») 
(код за ЄДРПОУ 38516608) до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії ____________
(підпис)

 Хромаєв Т.З.

*   *   *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

05.05.2018 року  м. Київ  № 82 /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 – По-
рядок), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), на підставі заяви, поданої

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «КОНСУЛЬТАЦІЙНО - АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БОГ-
ДАН» (ТОВ «КАФ «БОГДАН»):

код за ЄДРПОУ 35511680,
місцезнаходження: вул. Декабристів, буд. 45, м. Ва-

сильків, Київська обл., 08600, 
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, та документів, згідно із 
підпунктом «г» пункту 1 розділу VI Порядку, в зв’язку з 
подовженням терміну чинності свідоцтва про внесення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України № 4164 від 26 червня 
2008 року, до 24 квітня 2023 року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСУЛЬТАЦІЙНО - АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «БОГДАН» (ТОВ «КАФ «БОГДАН») (код за 
ЄДРПОУ 35511680) до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії ____________
(підпис)

 Хромаєв Т.З.
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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, ди-
ректор департаменту ліцензування професійних учасни-
ків фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2128/24660 (зі 
змінами), та відповідно до наданих документів Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами та адміністрування пенсійних фондів 
«Аруна-Капітал» для виключення відомостей про пайо-
вий венчурний недиверсифікований закритий інвестицій-
ний фонд «Фактор», реєстраційний код за Реєстром 
233919, з Єдиного державного реєстру інститутів спіль-
ного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реє-

страцію регламенту Пайового венчурного недиверси-
фікованого закритого інвестиційного фонду «Фактор» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами та адміністрування пен-
сійних фондів «Аруна-Капітал», зареєстрованого 
10.01.2008 року. Анульовано свідоцтво про внесення ві-
домостей про пайовий венчурний недиверсифікований 
закритий інвестиційний фонд «Фактор», реєстраційний 
код за Реєстром 233919, Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами та адміні-
стрування пенсійних фондів «Аруна-Капітал» до Єдино-
го державного реєстру інститутів спільного інвестування 
від 10.01.2008 року № 919, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0331-ІС від 04 травня 2018 року. 

07.05.2018 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

ПубЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ТЕРЕМНО ХЛiб»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ТЕРЕМНО ХЛIБ»
2. Код за ЄДРПОУ 05509694
3. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 780986 787300
5. Електронна поштова адреса info@teremno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://hlib.teremno.com.ua/
OsblyvaInf.html

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

ii. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення (протоколу) Наглядової Ради ПАТ «ТЕРЕМНО 
ХЛIБ» вiд 02.05.2018 року прийняте рiшення про вчинення значного право-
чину, уповноважено голову правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищен-
ку А.  О. заключити i пiдписати договiр з ПАТ «ДПКЗУ», на поставку 
продуктiв переробки зернових культур на суму, що не перевищує  
10 000 000грн. 00коп. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок ). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 10000 тис. грн. Вартiсть 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 61938 тис. грн., Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 16,15%.

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 Тищенко Андрiй Олексiйович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, вул.Козацька, 

120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та 
факс

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

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

www.centrenergo.com

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

ii. Текст повідомлення
30.03.2018р. рiчними загальними зборами ПАТ «Центренерго» (про-

токол №1) було розподiлено чистий прибуток, отриманий Товарис твом 
за результатами дiяльностi у 2017 роцi, згiдно з яким 75 % чистого при-
бутку було направлено на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства 

та затверджено загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками ро-
боти Товариства за 2017 рiк у розмiрi 1 418 297 299,64 грн.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» вiд 05.05.2018 р. 
(протокол №7/2018) визначено дату складання перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Цен-
тренерго» у 2017 роцi – 22.05.2018р.

Виплата дивiдендiв буде здiйснена у повному обсязi у строк з 
01.06.2018 до 01.07.2018 року через депозитарну систему України в 
порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Коземко Олег Миронович
Виконуючий обов’язки 
Генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П.
(дата)

ПубЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
 “ЦЕНТРЕНЕРГО”
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ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ТЕРЕМНО ХЛІб», 

місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, по-
відомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 07 червня 2018 року 
о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (примі-
щення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити з 12.20 до 12.50 го-
дини у день та за місцем проведенням річних Загальних зборів акціонерів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів – 24 година 01.06.2018 року.

ПРОЕКТи ПОРЯДКу ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення поряд-

ку проведення зборів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-

лосування.
3. Розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та 

затвердження заходів за 
4.Розгляд Звіту Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвер-

дження заходів за результатами його розгляду.
5.Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висно-

вками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 
2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, 

вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.
8. Про припинення повноважень ревізійної комісії у зв’язку із за-

кінченням строку повноважень, обрання Ревізійної комісії.
Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: 
hlib.teremno.com.ua . Перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складається станом на 24 годину 01.06.2018 р.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери 
мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: 
43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б., в робочий час з 9.00 до 12.00. В день 
проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Луцьк,  
пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспі-
лок, аудиторія №4). Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку 
денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути 
за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи Ти-
щенко Андрія Олексійовича . Телефон для довідок +38 /0332/ 787300. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. 

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що по-
свідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – 
доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законо-
давства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати 
документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме 
Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 
видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими 
особами, 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 За-

гальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою осо-
бою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Дові-
реністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних збо-
рів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до за-
значених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з ви-
правленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів това-
риства - 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 загаль-
них 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 акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства  - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІб»
Найменування показника Період

Звітний 
2017 рік

Звітний 
2016 рік

Усього активів 61 937 52 440
Основні засоби 37 141 32 511
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 8 439 6 889
Сумарна дебіторська заборгованість 11 280 9 857
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 949 1 488
Нерозподілений прибуток 8 803 8 723
Власний капітал 13 708 13 628
Статутний капітал 4 905 4 905
Довгострокові зобов’язання 617 12 965
Поточні зобов’язання 46 215 24 852
Чистий прибуток (збиток) 80 1 391
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19 618 436 19 618 436
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 526 498

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  А.О. Тищенко

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Ковпака, буд. 

29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

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

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

ii. Текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укрсоцбанк» (далi - 

Банк), що вiдбулися 26 квiтня 2018 року (протокол №2 вiд 26.04.2018 р.), 

прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами 
дiяльностi Банку в 2017 роцi за привiлейованими акцiями в розмiрi 5 (п’ять) 
вiдсоткiв вiд номiнальної вартостi кожної привiлейованої акцiї, що вiдповiдає 
0,005 грн. на кожну привiлейовану акцiю (на загальну суму 25,1 тис. грн.). 
(В таблицi, iнформацiя про «Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, грн.» 
зазначена з 2-ма знаками пiсля коми - 0.00, оскiльки формат таблицi не 
передбачає вiдображення даних з 3-ма знаками пiсля коми, вiрне значен-
ня  – 0,005 грн.). 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Банку (протокол № 33 вiд 
05.05.2018):

- дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв  - 25.01.2018; 

- строк виплати дивiдендiв - з 01.06.2018 по 27.06.2018;
- спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему;
- порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi.
iii. Підпис

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

М.П. 05.05.2018
(дата)

ПубЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО “уКРСОЦбАНК”
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До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(код ЄДРПОУ 14307305),
місцезнаходження товариства: Україна, 04080, м. Київ, 

вул. Вікентія хвойки, 15/15
Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних 

зборів ПАТ «ТОМАК»!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових За-

гальних зборів: в приміщенні офісного центру «Південна Брама», 
4-поверх, що розташований за адресою: 02098, м.Київ, вул. Дніпров-
ська набережна, 26 Ж, кімната для переговорів.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (пред-
ставників акціонерів) для участі у позачергових загальних збо-
рах: 

15 червня 2018 року, з 10 години 10 хвилин до 10 години 45 хви-
лин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних 
зборів: 15 червня 2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у по-
зачергових загальних зборах, встановлена 11 червня 2018 року (ста-
ном на 24 годину).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, 
який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який по-
свідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодав-
ством. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок 
денний):

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ТОМАК». 

2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ТОМАК».

3. Про затвердження порядку проведення (регламенту) позачерго-
вих загальних зборів ПАТ «ТОМАК».

4. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «ТО-
МАК» (04080, м. Київ, вул. Вікентія хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 
14307305).

5. Про прийняття рішення про звернення до господарського суду із 
заявою про порушення провадження у справі про банкрутство 
ПАТ «ТОМАК» (04080, м. Київ, вул. Вікентія хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 
14307305).

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТО-
МАК».

7. Про погодження кандидатури для виконання обов’язків ліквіда-
тора у провадженні справи про банкрутство ПАТ «ТОМАК» (04080, 
м. Київ, вул. Вікентія хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 14307305).

Акціонери ПАТ «ТОМАК» можуть ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати наді-
слання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ТОМАК» до дати проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» за адресою: 04080, м. Київ, вулиця Ві-
кентія хвойки, будинок 15/15, (будівля адміністрації), другий поверх, 
приймальня (зал засідань), з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до  
13-00 год., посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: Ліквідатор Юринець Арсен Володимирович 
та на власному веб-сайті ПАТ «ТОМАК» http://www.tomak.ua. Телефон 
для довідок (044) 425-30-87. 

Проекти рішень на позачергові загальні збори акціонерів 
ПАТ «ТОМАК»

15 червня 2018 року
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних 

зборів ПАТ «ТОМАК».
1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 

Товариства у складі:
1) Лапчук Олена Володимирівна – Голова комісії;
2) Лук’янчук Тетяна Борисівна – член комісії;
3) Чобітько Ірина Олександрівна – член комісії;
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачерго-

вих загальних зборів Товариства після виконання покладених на них 
обов’язків у повному складі.

2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ТОМАК».

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ТОМАК» - Васечко С.П., а секретарем позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» - Крижового Д.В. 

3. Про затвердження порядку проведення (регламенту) поза-
чергових загальних зборів ПАТ «ТОМАК».

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачерго-
вих загальних зборів ПАТ «ТОМАК» (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому ви-

гляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юри-
дичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не роз-
глядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. 
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється 

Головою зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бю-

летенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за 
кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після 
розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голо-
сування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча 
акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, ви-
несених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. 
Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує ре-
зультати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного 

або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного про-
екту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються 
під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціо-
неру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачер-
гових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та пе-
чаткою акціонерного товариства.

4. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу 
ПАТ «ТОМАК»

Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «ТОМАК», скла-
дений відповідно до вимог норм чинного законодавства.

5. Про прийняття рішення про звернення до господарського 
суду із заявою про порушення провадження у справі про бан-
крутство ПАТ «ТОМАК».

Погодити прийняття рішення про звернення до господарського суду 
із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство 
ПАТ «ТОМАК» та уповноважити Ліквідатора. 

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради 
ПАТ «ТОМАК».

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК», у 
кількості 5 (п’яти) осіб:

1) Ревенко Олег Валентинович – незалежний директор;
2) Васечко Сергій Петрович – незалежний директор; 
3) Владика Вадим Олександрович – акціонер; 
4) Ревков Віктор Михайлович – незалежний директор;
5) Солод Олександр Володимирович – незалежний директор.
7. Про погодження кандидатури для виконання обов’язків лік-

відатора у провадженні справи про банкрутство ПАТ «ТОМАК».
Погодити кандидатуру Юринця Арсена Володимировича (паспорт 

серії СС № 830885, виданий Долинським РВ УМВС України в Івано-
Франківській області 16 листопада 1999 року; зареєстрований за 
адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишне-
ве, вул. Козацька, буд. 6, корп. 2, кв. 5; РНОКПП 3034624038) для ви-
конання обов’язків ліквідатора у справі про банкрутство ПАТ «ТО-
МАК».

Про погодження кандидатури Юринця Арсена Володимировича 
для виконання обов’язків ліквідатора у справі про банкрутство 
ПАТ «ТОМАК» зазначити у заяві про порушення справи про банкрут-
ство.

Наглядова рада ПАТ «ТОМАК»

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ТОМАК»
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ПРАТ КЕЗ «ТРАНССиГНАЛ»
Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від 

04.05.2018р. № 90 припинено повноваження члена наглядової ради 
Кузьо В.В. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
злочини не має. Перебував на посаді з 07.12.2017р.

Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від 
04.05.2018р. № 91 припинено повноваження члена ревізійної комісії 

Покрови А.П. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі злочини не має. Перебував на посаді з 16.01.2018р.

Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від 
04.05.2018р. № 91 припинено повноваження члена ревізійної комісії 
Турчина А.А. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі злочини не має. Перебував на посаді з 16.01.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

Код за ЄДРПОУ: 05482469
Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76
Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-67-34
Електронна поштова адреса: vat3karz@i.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://karz.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

04 травня 2018 року рішенням позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ТРЕТІЙ КИЇВ-
СЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (Протокол №30 від 04.05.2018р.) 
(надалі – ПрАТ»ТРЕТІЙ КАРЗ»), було прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: до-
говори купівлі-продажу транспортних засобів, фінансового лізингу тран-

спортних засобів, купівлі-продажу автомобільних запчастин, оренди 
транспортних засобів, поставки транспортних засобів, якщо ринкова вар-
тість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських 
правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фі-
нансової звітності за 2017 рік. 

Гранична сукупність вартості правочинів:1 500 000,00 (один мільйон 
п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 3 725 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 40,27 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 510 381, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 364 741, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за»: 364 741 та «проти»: 0прийнят-
тя рішення.

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

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

Голова правління  Проскурін Ігор Григорович
05.05.2018р

ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ТРЕТІй КиЇВСЬКий АВТОРЕМОНТНий ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство «ВЕПР»
2.Код за ЄДРПОУ: 03118216
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київ-

ська, 64
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-19-11
5.Електронна поштова адреса: atpdp@meta.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vepr.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення - 17.04.18.; найменування уповноваженого 

органу емітента, що прийняв відповідне рішення - річні Загальні збори 
ПАТ «ВЕПР» (протокол 17.04.18.); дата державної реєстрації відповідних 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 05.05.18.; 
повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне акціо-
нерне товариство «ВЕПР»; повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни - Акціонерне товариство «ВЕПР».

Тип Товариства – приватне.

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

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

2. Найменування посади
Директор   Пилипенко В.І.
 (підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  07.05.2018
  ( дата )

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

РИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО» 2. Код за ЄДРПОУ 03118340. 3. Місцезна-
ходження 36028 м. Полтава Великотирнівська, 1. 4. Міжміський код, 
телефон та факс (0532)579956 (0532)579956. 5. Електронна поштова 
адреса secretary@pauto.poltava.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації http://poltava-avto.ukravto.ua/. 7. Вид особливої інформації відпо-
відного 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. Рішення емітента про утво-
рення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВА-АВТО» (Протокол № 07/05/2018-1 від 07 травня 2018 р.) у 
зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (при-
пинити) ЧУТІВСЬКУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» (код ЄДРПОУ 
25156832), з місцезнаходженням: 38800, Полтавська обл., Чутівський 
район, селище міського типу Чутове, вул. Коханова, будинок 3, що ви-
конувала свої функції у сфері вантажного автомобільного транспорту.

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 Мустафаєв Т.С. 07.05.2018

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ВЕПР»

ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ПОЛТАВА-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «АГРОПРОСПЕРІС бАНК»;

2. Код за ЄДРПОУ 35590956
3. Місцезнаходження вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 93 97
5. Електронна поштова адреса vkutova@ap-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.ap-bank.com/information_
for_publication.html ; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Рішенням єдиного акціонера Агро Холдінгс (Юкрейн) Лімітед, ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» № 2 від 
03.05.2018 року (далі – Рішення Акціонера) прийняті рішення:

1)Припинено повноваження Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» Черевка Олек-
сандра Георгійовича (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) 
з 03 травня 2018 року (останній день повноважень) у зв’язку з поданою ним 
заявою щодо припинення повноважень, як члена Спостережної ради Бан-
ку, представника Акціонера. Посадова особа не має непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статут-
ному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Перебував на посаді 2 роки 9 місяців.

2) Переобрано Голову та Членів Спостережної ради Банку на строк 3 
роки, у складі: 

- Голови Спостережної ради Кутової Антоніни Іванівни, представника 
Акціонера (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано). 

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», протягом 
останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi пані Кутова А.І. обіймала по-
сади: ТОВ «АГРОПРОСПЕРІС» - cтарший менеджер з контролінгу та 
управлінської звітності; консультант з економічних питань; ТОВ «ЛАТ АГРО» 
- провідний економіст з планування витрат, економіст з планування витрат 
планово-економічного відділу фінансового департаменту. 

- Члена Спостережної ради Віктора Попушой, представника Акціонера 
(згоди на оприлюднення паспортних даних не надано).

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», протягом 
останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi пан Віктор Попушой обіймає 
посаду директора представництва NCH Advisors в республіці Молдова. 

- Члена Спостережної ради Кирпи Юлії Сергіївни, незалежного члена 
Спостережної ради (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано). 

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», протягом 
останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi пані Кирпа Ю.С. обіймала по-
сади: ТОВ «ЕКВО» - партнер; АТ «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» - парт-
нер, радник, старший юрист.

- Члена Спостережної Ради Савви Валерія Юрійовича, незалежного 
члена Спостережної ради (згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надано). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». 
Протягом останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi пан Савва В.Ю. обі-
ймав посади: ТОВ «ЕКВО»- юрист; ТОВ « Юридична компанія «Гвоздій та 
Оберкович» - старший юрист, юрист, молодший юрист.

3) Обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», в якості 
незалежного члена Спостережної ради, Угляницю Івана Степановича (зго-
ди на оприлюднення паспортних даних не надано) з «04» травня 2018 року, 
на строк 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». 
Протягом останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi пан Угляниця І. С. 
обіймав посади: ПАША БАНК (Баку, Азербайджан) – голова інвестиційно-
банківського департаменту; НБУ – консультант; ТОВ «Девелопмен Кон-
стракшн Холдінг» - керуючий портфелем інструментів з фіксованою дохід-
ністю, старший аналітик з інвестицій; інвестиційний аналітик. 

3. Підпис 
Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність 
згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «АП бАНК» С.А. Щепанський (підпис) 
М. П. (ініціали та прізвище) 04.05.2018
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: 
ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ТРЕТІй 

КиЇВСЬКий АВТОРЕМОНТНий ЗАВОД»
Код за ЄДРПОУ: 05482469
Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76
Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-67-34
Електронна поштова адреса: vat3karz@i.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» (Протокол №30 від 04.05.2018 р.) відбулися наступ-
ні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Бойко Валерiй 
Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 04.05.2018 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 
від 04.05.2018 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував 
на посаді з 10.04.2015 р. по 04.05.2018 р.

Обрано. Член Наглядової ради – Кузнецова Світлана Віталіївна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 04.05.2018 р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових за-
гальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 04.05.2018 р.). Строк, на який при-
значено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
8,758 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: підприємець.

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

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

Голова правління  Проскурін Ігор Григорович
05.05.2018р.

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО "АГЕНТ-
СТВО "ІНФОКОН";
01193840;
04053, м. Київ, вул. Артема, 27;
+38 (044) 288-33-57

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.infocon.pat.ua 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Науково-виробниче акцiонерне 
товариство "ВНДIкомпресормаш"

2. Код за ЄДРПОУ 00220434
3. Місцезнаходження 40020, мiсто Суми, проспект 

Курський, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 674-165 (0542) 674-179
5. Електронна поштова адреса a.kisil@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://old.vnii.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «НIКМАС 

IНЖИНIРIНГ» (код ЄДРПОУ 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, 
проспект Курський, будинок 6) (надалi – акцiонер), яке володiє акцiями 
Приватного акцiонерного товариства «Науково-виробниче акцiонерне то-
вариство «ВНДIкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434, мiсцезнаходження: 
40020, м. Суми, проспект Курський, будинок, 6) (надалi – Товариство) у 
розмiрi 89,5979% статутного капiталу Товариства (повiдомлення про замiну 
члена наглядової ради-представника акцiонера №б/н вiд 05.05.2018 року, 
яке отримано Товариством 07.05.2018 року), вiдбулись наступнi змiни у 
складi посадових осiб Товариства:

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Татусь-
ко Андрiя Степановича. Повноваження посадової особи припинено у 
зв'язку iз замiною Члена Наглядової ради Товариства-представника 
акцiонера. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадо-
ва особа перебувала на зазначенiй посадi з 25.04.2018 року.

- набуто повноважень Члена Наглядової ради Товариства Власенко Тетя-
ною Андрiївною. Посадова особа набула повноважень у зв’язку із замiною 
Члена Наглядової ради-представника акцiонера. Згоду на розкриття паспорт-
них даних не надано. Посадова особа набула повноважень на загальний 
строк повноважень наглядової ради Товариства, а саме: до 25.04.2021 року. 
Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти 
рокiв особа обiймала посаду вiце-президента Концерну «НIКМАС». Особа є 
представником акцiонера - ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ». У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол вiд 
07.05.2018) вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:

- припинено повноваження директора Товариства Сороки Валерiя 
Iвановича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку iз поданням 
посадовою особою вiдповiдної заяви. Згоду на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 07.04.2014 року.

- обрано з 08.05.2018 року на посаду директора Товариства Татусько 
Андрiя Степановича. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю об-
рання директора Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. 
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини. Посадову особу обрано на невизначений строк. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: директор дирекцiї 
проектного управлiння СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ; генеральний 
директор Концерну «НIКМАС»; член наглядової ради Товариства, гене-
ральний директор ТОВ «НIКМАС»; генеральний директор ТОВ «НIКМАС 
IНЖИНIРIНГ»; директор ТОВ «МIКЕМ».

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 Сорока Валерiй iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.05.2018
(дата)

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО  
“НАуКОВО-ВиРОбНичЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО “ВНДiКОМПРЕСОРМАш”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Страхова компанiя Свiсс Класiк 
Лайф"

2. Код за ЄДРПОУ 33152529
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, 

провулок Iвана Мар'яненка, 9

4. Міжміський код, телефон та факс 0442802135 0442802135
5. Електронна поштова адреса info@swiss-cl.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.swiss-cl.com

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

ii. Текст повідомлення
04.05.2018 р. Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя 

Свiсс Класiк Лайф» отримано рiшення Печерського районного суду мiста 

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО “СТРАХОВА КОМПАНiЯ СВiСС КЛАСiК ЛАйФ”
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Києва вiд 30.03.2018 р. по справi № 757/11133/17-ц за позовом Борунова 
Олега Анатолiйовича до Приватного акцiонерного товариства «Страхова 
компанiя Свiсс Класiк Лайф» про зобов’язання вчинити певнi дiї.

Печерським районним судом мiста Києва вирiшено: визнати Борунова 
Олега Анатолiйовича звiльненим iз посади Генерального директора При-
ватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф» 
з  06.02.2017 р. на пiдставi ст. 39 КЗпП України.

Пiдставою для припинення повноважень Генерального директора 
АТ  «СК Свiсс Класiк Лайф» Борунова Олега Анатолiйовича є рiшення Пе-
черського районного суду мiста Києва вiд 30.03.2018 р. по справi 
№ 757/11133/17-ц. Рiшення набрало законної сили 02.05.2018 р.

Посадова особа перебувала на посадi з 29.06.2010 р. (10.04.2014 р. На-
глядовою радою прийнято рiшення про продовження термiну повноважень). 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному 
капiталi АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» не володiє.

На посаду Генерального директора 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. Найменування посади Самко Наталiя Геннадiївна
т.в.о. Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.05.2018
(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 акцiонерне товариство 

«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖ-
КОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00222999
3. Місцезнаходження 84306, мiсто Краматорськ, 

вулиця Олекси Тихого, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс (06264) 6-86-39 (06264) 6-04-12
5. Електронна поштова адреса kzts@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kzts.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КЗВВ», якi вiдбулися 26.04.2018р. 

(Протокол № 40/2018 вiд 26.04.2018 р.), прийняте рiшення: Змiнити тип То-
вариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 

товариство. У зв’язку зi змiною типу Товариства затвердити нове наймену-
вання Товариства: Повне найменування Товариства: українською мовою – 
Приватне акцiонерне товариство «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»;

росiйською мовою – Частное акционерное общество «КРАМАТОРСКИЙ 
ЗАВОД ТЯЖЁЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ»; англiйською мовою – Private 
Joint Stock Company «KRAMATORSK HEAVY DUTY MACHINE TOOL 
BUILDING PLANT»; нiмецькою мовою – Private Aktiengesellschaft 
«WERKZEUGMASCHINENFABRIK KRAMATORSK». Скорочене наймену-
вання Товариства: українською мовою – ПрАТ «КЗВВ»; росiйською мовою 
– ЧАО «КЗТС»; англiйською мовою – PrJSC «KZTS»; нiмецькою мовою –  
PA «KZTS». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР, - 03.05.2018 р. (реєстрацiйний номер 
справи 1_270_000641_20, код: 284165924459).

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 червона Альона Вадимiвна
уповноважена особа (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.05.2018
(дата)

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«КРАМАТОРСЬКий ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОбуДуВАННЯ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-
ство "Гніванський завод спецза-
лізобетону"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський р-н, 

Вінницька обл. Промислова, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97
5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Рішенням акціонера ПАТ «Укрзалізниця» від 02.05.2018 р. №71-5/40-7, 

яке прийнято на засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 

27.04.2018 №Ц-64-33 Ком.т.), отриманого 04.05.2018 р. припинено повно-
важення в.о. голови правління приватного акціонерного товариства «Гні-
ванський завод спецзалізобетону» Стахової Лії Іванівни з 01.05.2018 р. 
Особа перебувала на посаді з 02.04.2018 р. Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням акціонера ПАТ «Укрзалізниця» від 02.05.2018 р. №71-5/40-7, 
яке прийнято на засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 
27.04.2018 №Ц - 64-33 Ком.т.), отриманого 04.05.2018р. обрано Хардикай-
нена Олега Володимировича головою правління приватного акціонерного 
товариства «Гніванський завод спецзалізобетону» з 02.05.2018р. строком 
на три місяці. Посада, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
начальник Управління безпеки банку та фінансового мониторингу, заступ-
ник директора з питань безпеки ТОВ «Масс Грейн Інвестмед»,  
ТОВ «ІНТЕРКОМГРУП» директор

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 Хардикайнен О.В.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.07
(дата)

ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
 “ГНІВАНСЬКий ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОбЕТОНу”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Окипної 8А
4. Міжміський код, телефон та факс (044)393-74-00 

(044)393-74-00
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.

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

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
Рішення про призначення прийнято Протоколом Засідання Наглядової 

Ради № 08 від 05.05.2018 р. Призначення посадової особи виконано на 
підставі Протоколом Засідання Наглядової Ради № 08 від 05.05.2018р. По-
садова особа Макаренко Наталія Василівна (немає згоди на розкриття пас-

портних даних) , призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: до річних зборів акціонерів. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 12.11.2007 по . Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. ВАТ «Ерсте Банк» 
начальник відділу господарських операції; 31.10.2013 по 22.06.2015 
ПуАТ «ФІДОБАНК» Керівник служби обліку господарських операції; з 
23.06.2015 по 31.05.2016 ТОВ «Вайт Хаус Менеджмент» Заступник голов-
ного бухгалтера; ПАТ «КБ «Центр» з 16.06.2016 по 15.01.2017 Начальник 
відділу внутрішньобанковського та Заступник Головного бухгалтера-
начальник відділу внутшньобанковського та податкового контролю ПАТ «КБ 
«Центр»; з 02.11.2017 по 21.02.2018 тимчасово виконующий обов'язки го-
ловного бухгалтера ПАТ «КБ «Центр», з 02.11.2017 по наступний час голо-
вний бухгалтер ПАТ «КБ «Центр» .

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Климович І.Л.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.07
(дата)

ПАТ Кб “ЦЕНТР”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство 
«КИЇВГIДРОМАНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 13705021
3. Місцезнаходження 07300, м. Вишгород, 

вул. Шлюзова, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (04596) 22-500 (04596) 22-500 
5. Електронна поштова адреса office@kgm.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

kievhydromontazh.emitents.net.
ua

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

ii. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення загальних зборiв Приватного акцiонерного това-

риства «КИЇВГIДРОМАНТАЖ» (надалi – Товариство), якi вiдбулися 
30  квiтня 2018 року (протокол № 29 вiд 30.04.2018), виникла особлива 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення значних правочинiв Товариства, а саме: Попередньо надано 
згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є послуги ринко-
вою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв Товариства, наступного характеру: 
будь-якi договори (додатковi угоди, додатки), предметом яких є переда-
ча в оренду майнового комплексу або його iстотних частин (цехiв, 
дiльниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартiсть таких значних 
правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят 
мiльйонiв гривень 00 копiйок) без ПДВ. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 24569,8 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 203,51 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй – 102 007 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 94 915 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 94 915 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» – 0 штук.

На пiдставi рiшення загальних зборiв Приватного акцiонерного то-
вариства «КИЇВГIДРОМАНТАЖ» (надалi – Товариство), якi вiдбулися 
30 квiтня 2018 року (протокол № 29 вiд 30.04.2018), виникла особлива 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення значних правочинiв Товариства, а саме: Попередньо на-
дано згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є послуги 
ринковою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства, наступного 
характеру: будь-якi договори (додатковi угоди, додатки), предметом 
яких є отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (гро-
шових коштiв) на безвiдсотковiй основi, при цьому гранична сукупна 
вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати  
50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) без ПДВ. 
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
24569,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 203,51 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 
102 007 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах – 94 915 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» – 94 915 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» – 0 штук.

На пiдставi рiшення загальних зборiв Приватного акцiонерного това-
риства «КИЇВГIДРОМАНТАЖ» (надалi – Товариство), якi вiдбулися  
30 квiтня 2018 року (протокол № 29 вiд 30.04.2018), виникла особлива 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення значних правочинiв Товариства, а саме: Попередньо надано 
згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є послуги ринко-

вою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв Товариства, наступного характеру: будь-
якi договори (додатковi угоди, додатки), предметом яких є продаж 
пiдприємства як єдиного майнового комплексу або його iстотних частин 
(цехiв, дiльниць тощо) та iнших об’єктiв нерухомостi (будiвель, примiщень, 
споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартiсть таких значних 
правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят 
мiльйонiв гривень 00 копiйок) без ПДВ. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 24569,8 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 203,51 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй – 102 007 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 94 915 штук. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» – 94 915 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» – 0 штук.

На пiдставi рiшення загальних зборiв Приватного акцiонерного то-
вариства «КИЇВГIДРОМАНТАЖ» (надалi – Товариство), якi вiдбулися 
30 квiтня 2018 року (протокол № 29 вiд 30.04.2018), виникла особлива 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення значних правочинiв Товариства, а саме: Попередньо на-
дано згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є послуги 
ринковою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства, наступного 
характеру: будь-якi договори (додатковi угоди, додатки) та документи, 
предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управлiння 
або оренду/лiзинг iнших необоротних активiв Товариства, при цьому 
гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна пере-
вищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) 
без ПДВ. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 24569,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi – 203,51 %. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй – 102 007 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах – 94 915 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» – 94 915 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» – 0 штук.

На пiдставi рiшення загальних зборiв Приватного акцiонерного то-
вариства «КИЇВГIДРОМАНТАЖ» (надалi – Товариство), якi вiдбулися 
30 квiтня 2018 року (протокол № 29 вiд 30.04.2018), виникла особлива 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення значних правочинiв Товариства, а саме: Попередньо на-
дано згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є послуги 
ринковою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати при-
йняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства, наступно-
го характеру: будь-якi договори (додатковi угоди, додатки), предметом 
яких є отримання Товариством кредитiв, отримання або надання Това-
риством позик, при цьому гранична сукупна вартiсть таких значних 
правочинiв не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят 
мiльйонiв гривень 00 копiйок) без ПДВ. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 24569,8 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товари-
ства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 203,51 %. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 102 007 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 94 915 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 94 915 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» – 0 штук.

На пiдставi рiшення загальних зборiв Приватного акцiонерного то-
вариства «КИЇВГIДРОМАНТАЖ» (надалi – Товариство), якi вiдбулися 
30 квiтня 2018 року (протокол № 29 вiд 30.04.2018), виникла особлива 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення значних правочинiв Товариства, а саме: Попередньо на-
дано згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є послуги 
ринковою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати при-

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «КиЇВГiДРОМОНТАЖ»
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йняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства, наступно-
го характеру: будь-якi договори (додатковi угоди, додатки), предметом 
яких є передача у заставу або iнше договiрне обтяження майна Това-
риства, при цьому гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв 
не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мiльйонiв гри-
вень 00 копiйок) без ПДВ. Гранична сукупна вартiсть правочинiв -  
50 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 24569,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi – 203,51 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 102 007 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 94 915 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 94 915 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» – 0 штук.

На пiдставi рiшення загальних зборiв Приватного акцiонерного то-
вариства «КИЇВГIДРОМАНТАЖ» (надалi – Товариство), якi вiдбулися 
30 квiтня 2018 року (протокол № 29 вiд 30.04.2018), виникла особлива 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання попередньої згоди 
на вчинення значних правочинiв Товариства, а саме: Попередньо на-
дано згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є послуги 
ринковою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати при-
йняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства, наступно-
го характеру: будь-якi договори (додатковi угоди, додатки), що не 
пов`язанi з Основною дiяльнiстю Товариства, при цьому гранична су-
купна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати  
50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) без ПДВ. 
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
24569,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 203,51 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 
102 007 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах – 94 915 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» – 94 915 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» – 0 штук.

На пiдставi рiшення загальних зборiв Приватного акцiонерного това-
риства «КИЇВГIДРОМАНТАЖ» (надалi – Товариство), якi вiдбулися 30 
квiтня 2018 року (протокол № 29 вiд 30.04.2018), виникла особлива 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання попередньої згоди на 
вчинення значних правочинiв Товариства, а саме: Попередньо надано 
згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є послуги ринко-
вою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв Товариства, наступного характеру: будь-
якi договори (додатковi угоди, додатки), що пов`язанi з Основною 
дiяльнiстю Товариства (закупiвля сировини (металу та виробiв з нього, 
матерiалiв для виконання антикорозiйного захисту металоконструкцiй) 
для виготовлення металоконструкцiй; виготовлення, продаж (поставка) 
та/або монтаж металоконструкцiй; надання послуг або виконанням робiт 
з проектування сталевих будiвельних конструкцiй та виконанням iнших 
пiдрядних робiт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартiсть 
таких значних правочинiв не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. 
(сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) без ПДВ. Гранична сукупна вартiсть 
правочинiв - 100 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 24569,8 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 407,01 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй – 102 007 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах – 94 915 штук. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» – 94 915 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» – 0 штук.

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 Гелюта Костянтин Петрович

Генеральний дирек-
тор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Оранта»

2.2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство 
2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03743115
2.4. Місцезнаходження емітента: 12111, Житомирська обл., Хорошів-

ський р-н, с. Кропивня, вуд. Рад, 35
2.5. Міжміський код, телефон та факс: (04145) 622-35
2.6. Електронна поштова адреса: patapakoranta@emitent.net.ua
2.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://apakoranta.besaba.com
2.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Оранта», протокол №1 

від 30.04.2018 р., у складі посадових осіб відбулися наступні зміни:
Звільнено з посади голову наглядової ради Мельниченко Василя Іва-

новича, паспорт ВМ 185568 вид. Володарсько-Волинським РВ УМВС 
України в Житомирській обл. 09.10.1996. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0,5353%. Перебував на посаді з 30.04.2016 р.; Звільне-
но з посади члена наглядової ради Кос Миколу Пантелеймоновича, пас-
порт ВМ 185581 вид. Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Жи-
томирській обл. 09.10.1996. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0,4146%. Перебував на посаді з 30.04.2016 року. Нового члена 
наглядової ради не обирали в зв’язку з приведенням у відповідність кіль-
кісного складу наглядової ради відповідно до статуту товариства. Звіль-
нено з посади члена наглядової ради Нечипоренко Петра Івановича, 
паспорт ВН 153628 вид. 08.08.2002 Володарсько-Волинським РВ УМВС 
України в Житомирській обл. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0.4299%. Перебував на посаді з 30.04.2016 року. Звільнено з по-
сади члена наглядової ради Бутрик Петра Савича, паспорт ВН 169580 
вид. Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 
28.09.2002. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,5323%. Пе-
ребував на посаді з 30.04.2016 року. Нового члена наглядової ради не 
обирали в зв’язку з приведенням у відповідність кількісного складу на-
глядової ради відповідно до статуту товариства. Звільнено з посади чле-
на наглядової ради Власюк Надію Олександрівну (згоди на розкриття 

паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0,2421%. Перебувала на посаді з 30.04.2016 року. 

Призначено на посаду голову наглядової ради Мельниченко Василя 
Івановича, паспорт ВМ 185568 вид. Володарсько-Волинським РВ УМВС 
України в Житомирській обл. 09.10.1996. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0,5353%. Попередня посада: головний зоотехнік 
ЗАТ«АПАК «Оранта», голова наглядової ради товариства. Обрано стро-
ком на 3 роки. Призначено на посаду члена наглядової ради Нечипорен-
ко Петра Івановича, паспорт ВН 153628 вид. 08.08.2002 Володарсько-
Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0.4299%. Попередня посада: Водій вантаж-
ного автотранспорту ЗАТ «АПАК «Оранта». Обрано строком на 3 роки. 
Призначено на посаду члена наглядової ради Власюк Надію Олексан-
дрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,2421%. Попередня посада: тимча-
сово не працює. Обрано строком на 3 роки. 

Припинено повноваження генерального директора товариства Кре-
щенко Олександра Миколайовича, паспорт: ВН 217257, виданий 
Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 
05.09.2003 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,8829%. 
Перебував на посаді з 16.04.2013 року. Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв ПрАТ «Оранта», протокол № 1 вiд 30.04.2018 року.

Обрано на посаду генерального директора товариства Крещенко 
Олександра Миколайовича, паспорт: ВН 217257, виданий Володарсько-
Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 05.09.2003 р. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 9,8829%. Попередні посади: го-
лова товариства ЗАТ «Агропромислова акціонерна корпорація «Оран-
та», генеральний директор ПАТ «АПАК «Оранта» . Обрано строком на 
5 років. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Оран-
та», протокол № 1 вiд 30.04.2018 року.

Усі вищеозначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають.

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

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

Генеральний директор  Крещенко О.М.

ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ОРАНТА»
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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 "НОСiВСЬКЕ 
ХЛiбОПРийМАЛЬНЕ 
ПiДПРиЄМСТВО"

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

097 7832448 (04642) 21473

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

nos_khp.emitent.org.ua

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

ii. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙ-

МАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – Товариство або АТ «Носівське ХПП»), 
код за ЄДРПОУ 00957838, повідомляє про те, що річними Загальними збо-
рами акцiонерiв АТ «Носiвське ХПП» 26 квiтня 2018 року будо прийнято 
рiшення (Протокол № 1) про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, а саме, попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльше одного року, предметом яких може бути 
майно, роботи або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства з гра-
ничною вартiстю у нацiональнiй та iноземнiй валютi на загальну суму у 
еквiвалентi до 1 000 000 000,00 (Один мiльярд гривень 00 копiйок) i надати 
повноваження щодо їх пiдписання Керiвнику товариства за умови їх 
обов`язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 305 401 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  
(у вiдсотках) - 327,43835%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 7 550 012 голосуючих акцiй 
(100,000000 %).

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 7 550 012 голосуючих акцiй (100,000000 %).

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення  - 7 550 012 голосуючих акцiй (100,000000 %). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 0 голосiв.

Кiлькiсть голосiв, якi не приймали участi у голосуваннi 0 голосiв, що 
становить 0,000000 % присутнiх. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визна-
ними недiйсними – 0 голосiв.

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

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

Федорина Олександр Микола-
йович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.05.2018

(дата)

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ЗАКАРПАТСЬКА РибОВОДНА 

СТАНЦiЯ» 
ЄДРПОУ 00725192, адреса: 90442, Бороняво, ур. Гагови б. 1, 

т.0673122578 повідомляє про самостійно виявлену технічну помилку 
в опублікованій у Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», №79 від 25.04.2018 особливій інфор-
мації про зміну складу посадових осіб. У повідомленні відсутній пункт 
«Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації».

Правильно: «Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації»  
http://zakarpatskars.ucoz.ru/index/korporativna_informacija/0-4

Голова правлiння   (підпис)  Клованич Василь iванович
04.05.2018

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ВОЛиНСЬКий РЕМОНТНО-МОНТАЖНий 

КОМбiНАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Волинський ремонтно-монтажний 
комбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ 02132415
3. Місцезнаходження 43025, Луцьк, Карбишева, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 71 90 17 0332 71 90 17

5. Електронна поштова 
адреса

vrmk@meta.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних загальнх зборiв вирiшили виплатити дивiденди 

за 2017 рiк в розмiрi 34 тисячi грн., виплату проводити 6-ма рiвними тран-
шами в перiод з 10-го по 15-те число кожного наступного мiсяця, тобто з 
травня по жовтень 2018 року.

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

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

М.П. 05.05.2018
(дата)

ПубЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«АСВiО бАНК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АСВIО БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 09809192
3. Місцезнаходження: 14000 м.Чернiгiв, вул.Преображенська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 616-027, (0462) 616-029
5. Електронна поштова адреса: elena.khudijash@asviobank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.asviobank.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про при-
йняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів Банку 23.04.2018 р. (Протокол 

№1-2018) було прийнято рішення про виплату дивідендів власникам 
простих іменних акцій ПАТ «АСВІО БАНК» у розмірі 60 000 000,00 грн. 
по 0,02 грн. на одну акцію. Рішенням Наглядової ради Банку №48 від 
05.05.2018 р. було визначено: 23.05.2018 р. - датою на яку буде скла-
дено перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів; дивіден-
ди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України в 
строк з 23.05.2018 року по 22.10.2018 року. 

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Голова Правлiння  Воїнова Л.А.
05.05.2018
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ПубЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«КОВЕЛЬСЬКий М’ЯСОКОМбiНАТ»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Ковельський 
м’ясокомбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ 00443163
3. Місцезнаходження 45000, Ковель, 

Володимирська, 156
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03352 45504 03352 45504 

5. Електронна поштова адреса kovelnata@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

Пiсля оголошення перерв у ходi проведення загальних зборiв 
акцiонерiв, якi скликались 30.04.2018, 3 травня 2018 року прийняте 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 
з граничною сукупною вартiстю 20 000 тис.грн. Характер правочинiв 
-укладання договорiв купiвлi -продажу, застави та поруки. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй становить 350766 штук, для участi у зборах 
зареєструвались акцiонери, яким належить 350766 штук голосуючих 
акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голо-
суючих акцiй.

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

Генеральний директор  Лебiдь В.В.

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія 
«ПРОВІДНА»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2 Код за ЄДРПОУ емітента: 
23510137. 1.3 Місцезнаходження: 03049, місто Київ, просп. Повітроф-
лотський, 25. 1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 492 18 18.  
1.5 Електронна поштова адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.6. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.providna.ua 1.7 Вид особли-
вої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення:
Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (далі 

Товариство) від 05.05.2018р. (Протокол № 6/18-ПрАТ від 05.05.18р.) 
відбулися наступні зміни складу посадових осіб:

1. Обрано Головою Наглядової ради Товариства Вестерлакена  
Віллема Якоба, який є представником IIC Ukraine B.V. Вестерлакен 
Віллем Якоб згоди на розкриття паспортних даних не надав, акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Обрано на посаду на строк обрання Наглядової 
ради Товариства. Протягом останніх п’яти років займав посади: Голов-
ний керуючий директор, партнер, член Правління.

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

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

Т.в.о. Голови Правління  О.О.Ваганова 
07.05.2018

ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА»

ПРиВАТНЕ АКЦiО НЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«уКРАЇНА-РАйЗ»

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 АКЦIО НЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03779805
3. Місцезнаходження: 42063, Сумська обл., Роменський район, село 

Коржi, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 380544898525 380675354028
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ukraina-rise.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «УКРАЇНА-РАЙЗ», що вiдбулись 27.04.2018р., прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також 
змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-
РАЙЗ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ» з 
дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата 
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-
пiдпиємцiв та громадських формувань - 05.05.2018р. Повне найменуван-
ня пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНА-РАЙЗ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ».

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 ГАНЗiН ВАСиЛЬ iВАНОВич
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.05.2018
(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 АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО «iМ. ЩОРСА»
2. Код за ЄДРПОУ: 03779610
3. Місцезнаходження: 42065, Сумська обл., Роменський район, село 

Бiловод, БУЛЬВАР МИРУ, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: 380544898343 380544898338
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@ulf.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: agro-shchorsa.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IМ. ЩОРСА», що вiдбулись 27.04.2018р., прийнято рiшення про 
змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiну 
найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. ЩОРСА» на 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « IМ. ЩОРСА» з дати державної 
реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-
пiдпиємцiв та громадських формувань - 05.05.2018р. Повне найменуван-
ня пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IМ. ЩОРСА»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. ЩОРСА».

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 iВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР 

ВАСиЛЬОВич
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.05.2018
(дата)
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ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«НОВОГРАД-ВОЛиНСЬКий ХЛiбОЗАВОД»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Новоград-Волинський хлiбозавод»
2. Код за ЄДРПОУ 00377785
3. Місцезнаходження 11701, м. Новоград-Волинський, 

вул. Героїв Майдану, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 0414135583 0414135605
5. Електронна поштова адреса nv-hlib@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.nvhlib.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 26.03.2018 р. прийнято рiшення про 

виплату дивiдендiв за 2017 рiк (Протокол № 22 вiд 26.03.2018 р.). Нагля-
довою радою 03.05.2018 р. визначена дата складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв станом на 17.05.2018 р. Розмiр 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi - 1575000 грн. Строк виплати дивiдендiв 
з 28.05.2018 р. по 27.11.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв - через депози-
тарну систему України. Порядок виплати дивiдендiв – кiлькома частками 
пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дати 
таких виплат на момент прийняття рiшення невiдомi, виплата буде 
здiйснюватись виходячи з фiнансових можливостей 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 Портянко Сергiй Федорович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.05.2018
(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 «ВАТуТiНСЬКий М’ЯСОКОМбiНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00444263
3. Місцезнаходження: 20250, Черкаська обл., мiсто Ватутiне, ВУЛИЦЯ 

IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 04740-62329 04740-62234
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: meat-vatutine.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», що вiдбулись 24.04.2018р., 
прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на 
приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» з дати державної 
реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстясься в Єдино-
му державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громад-
ських формувань - 05.05.2018р. Повне найменування пiдприємства до 
змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТIНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ».

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 ДiДуРиК ВОЛОДиМиР 

МиКОЛАйОВич
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.05.2018
(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 ПрАТ «ВиРОбНичЕ 

Об’ЄДНАННЯ 
«СТАЛЬКАНАТ-СiЛуР»

2. Код за ЄДРПОУ 26209430
3. Місцезнаходження 65007, м. Одеса, 

вул. Водопровiдна 16
4. Міжміський код, телефон та факс 048 7776704 048 7776704
5. Електронна поштова адреса lalin@stalkanatsilur.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.stalkanatsilur.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
02.05.2018р. Єдиним акцiонером ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» 

(надалi - «Товариство») прийнято рiшення про перепризначення (подо-
вження строку повноважень) Голованової Людмили Iллiвни на посадi 
Ревiзора товариства, прийняття такого рiшення обумовлено спливом 
строку повноважень Голованової Л.I. на посадi ревiзора товариства. Строк 
дiї повноважень ревiзора товариства становить 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини у Голованової Л.I. вiдсутнi. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Протягом останнiх 5 рокiв Голованова Л.I. обiймала посаду Ревiзора 
ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур».

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 Лавриненко Сергiй Геннадiойвич
Генеральний диреткор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(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 АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО «iМ. ТЕЛЬМАНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 03779685
3. Місцезнаходження: 42071, Сумська обл., Роменський район, село 

Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 17
4. Міжміський код, телефон та факс: 380544899481 380544899421
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: agro-telmana.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «IМ. ТЕЛЬМАНА», що вiдбулись 27.04.2018р., прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також 
змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. ТЕЛЬ-
МАНА» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. ТЕЛЬМАНА» з 
дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата 
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-
пiдпиємцiв та громадських формувань - 05.05.2018р. Повне найменуван-
ня пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IМ. ТЕЛЬМАНА»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. ТЕЛЬМАНА».

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 iВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР 

ВАСиЛЬОВич
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.05.2018
(дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Смiлянський 
машинобудiвний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 14313725
3. Місцезнаходження 20701, м.Смiла, 

вул. Незалежностi, 67
4. Міжміський код, телефон та факс 04733-24065, 04733-43374
5. Електронна поштова адреса smz@smela.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.smilamash.emitents.net.ua

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

ii. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами вiд 27.04.2018 р. в зв’зку з внесеними 

змінами до статуту Товариства було припинено повноваження усіх чле-
нів керівного складу товариства: наглядової ради, правління та ревізійної 
комісії, а потім повторно обрано тих же осіб на ті ж самі посади на термін 
відповідно до Статуту:

Милько Олександр Сергiйович.Головою правлiння призначний згiдно 
до Статуту Товариства Наглядовою радою 27.04.2018 р. Повна назва по-
сади - Голова правлiння. Особа не надала згоди на оприлюднення пас-
портних данних.

Володiє часткою 32.59 % статутного капiталу, що складає 44.05%  
% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Упродовж року займав посаду Голова правлiння ПрАТ «Смiлянський 
машинобудiвний завод», голова пралiння ПАТ «Смiлянський 
машинобудiвний завод». До цього протягом останнiх 5 рокiв обiймав по-
саду виконавчого директора ТОВ «Кобi Дiстрiбьюшн».

Непогашена судимiсть за корислiвi або посадовi злочини вiдсутня. 
Крамар Федiр Васильович черговими загальними зборами 

вiд27.04.2018 р. обраний членом правлiння на термiн згiдно до Статуту 
Товариства.

Повна назва посади - заступник голови правлiння. Особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних данних.

Володiє часткою 0.018 % статутного капiталу, що складає 0.024%  
% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Протягом останнiх пiвроку займав посаду заступник голови правлiння 
ПрАТ «Смiлянський машинобудiвний завод». До цього протягои останнiх 
5 рокiв обiймав посади головний метролог- начальник енерго-механiчної 
службы ПАТ «Смiлянський машинобудiвний завод», заступник головного 
iнженера ПАТ «Смiлянський машинобудiвний завод». Непогашена 
судимiсть за корисливi або посадовi злочини вiдсутня. 

Чаус Наталiя Володимирiвна черговими загальними зборами вiд 
27.04.2018 р. обрана членом правлiння на термiн згiдно до Статуту Това-
риства. 

Повна назва посади - заступник голови правлiння. Особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних данних.

Володiє часткою 0.0036 % статутного капiталу, що складає 0.0048 % 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Протягом останнiх пiвроку обiймала посаду заступник голови 
правлiння ПрАТ «Смiлянський машинобудiвний завод». До цього протя-
гом останнiх 5 рокiв обiймала посаду iнженер з охорони працi 
ПАТ «Смiлянський машинобудiвний завод».Непогашена судимiсть за 
корисливi або посадовi злочини вiдсутня. 

Жовноватюк Олексiй Миколайович черговими загальними зборами 
вiд 27.04.2018 р. обраний членом наглядової ради на термiн згiдно до 
Статуту Товариства. 

Повна назва посади - член наглядової ради. Особа не надала згоди 
на оприлюднення паспортних данних.

Володiє часткою 0.00017 % статутного капiталу, що складає 0.00023 % 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду адвокат, помiчник народно-
го депутата України.Непогашена судимiсть за корисливi або посадовi 
злочини вiдсутня. 

Куценко Вiкторiя Олександрiвна загальними зборами вiд 27.04.2018  р. 
обрана членом наглядової ради на термiн згiдно до Статуту Товариства.

Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних. Володiє 
часткою 0.00017 % статутного капiталу, що складає 0.00023 % вiд за-

гальної кiлькостi голосуючих акцiй. Протягом останнiх пiвроку займала 
посаду член наглядової ради ПрАТ «Смiлянський машинобудiвний за-
вод». Займається приватним пiдприємництвом. Непогашена судимiсть 
за корисливi або посадовi злочини вiдсутня. 

Зборовський Сергiй Борисович черговими загальними зборами вiд 
27.04.2018 р. обраний членом наглядової ради на термiн згiдно до Стату-
ту Товариства.

Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних. Володiє 
часткою 0.00017 % статутного капiталу, що складає 0.00023 % вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй. Протягом останнiх пiвроку обiймав 
посаду голови наглядової ради 

ПрАТ Смiлянський машинобудiвний завод». До цього протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посади директора Департаменту безпеки 
ПАТ «Укрiнбанк», радник з питань економiчної безпеки ТОВ «Луї Дрей-
фус Компанi Україна».Непогашена судимiсть за корисливi або посадовi 
злочини вiдсутня. 

Татарчук Михайло Сергiйович черговими загальними зборами вiд 
27.04.2018 р. обраний членом наглядової ради на термiн згiдно до Стату-
ту Товариства.

Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних. Володiє 
часткою 0.00017 % статутного капiталу, що складає 0.00023 % вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй. На даний час пенсiонер. Протягом 
останнiх пiвроку обiймав посаду член наглядової ради ПрАТ Смiлянський 
машинобудiвний завод». До цього протягом останнiх 5 рокiв обiймав по-
сади начальник вiддiлу ПАТ «Український Iнновацiйний банк». Непогаше-
на судимiсть за корисливi або посадовi злочини вiдсутня. 

Вихристюк Олексiй Анатолiйович загальними зборами вiд 27.04.2017 р. 
обраний членом наглядової ради на термiн згiдно до Статуту Товариства. 

Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних. Володiє 
часткою 0.00017 % статутного капiталу, що складає 0.00023 % вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй. Протягом останнiх пiвроку займав по-
саду члена наглядової ради ПрАТ «Смiлянський машинобудiвний завод». 
До цього 5 рокiв обiймав посаду директора ТОВ «Кобi Дiстрiбьюшн». Не-
погашена судимiсть за корисливi або посадовi злочини вiдсутня. 

Шерстюк Юрiй Вiкторович черговими загальними зборами вiд 
07.12.2017 р. обраний членом ревiзiйної комiсiї на термiн згiдно до Ста-
туту Товариства. вiдбулося в Особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних данних. Володiє часткою 0.0004 % статутного капiталу, що 
складає 0.0006 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Протягом 
останнiх пiвроку займав посаду члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Смiлянський 
машинобудiвний завод». До цього останнiх 5 рокiв обiймав посади голов-
ного iнженера ПАТ «Смiлянський машинобудiвний завод», виконавчий 
директор ПАТ «Смiлянський машинобудiвний завод». Непогашена 
судимiсть за корисливi або посадовi злочини вiдсутня. 

Деревянко Iрина Анатолiївна черговими загальними зборами вiд 
27.04.2018 р. обрана членом ревiзiйної комiсiї на термiн згiдно до Стату-
ту Товариства.

Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних. Володiє 
часткою 0.00017 % статутного капiталу, що складає 0.00023 % вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй. Протягом останнiх пiвроку займала 
посаду головного бухгалтера ПрАТ «Смiлянський машинобудiвний за-
вод, член ревiзiйної комiсiї. Зараз працює головним бухгалтером 
ПрАТ «Смiлянський машинобудiвний завод». До цього останнi 5 рокiв 
обiймала посади провiдний спецiалiст, головний спецiалiст, бухгалтер 
вiддiлу розрахунково-касового обслуговування УФЗБО ГУНП в Черкаськiй 
областi. Непогашена судимiсть за корисливi або посадовi злочини 
вiдсутня. 

Коломiєць Iван Петрович черговими загальними зборами вiд 
27.04.2018 р. обраний членом ревiзiйної комiсiї на термiн згiдно до Ста-
туту Товариства. 

Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних. Володiє 
часткою 0.00017 % статутного капiталу, що складає 0.00023 % вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй. Протягом останнiх пiвроку займав по-
саду начальник служби безпеки ПрАТ «Смiлянський машинобудiвний 
завод». До цього останнiх 5 рокiв обiймав посаду заступник голови 
ревiзiйної служби ПАТ «Ватутiнський хлiбокомбiнат». Непогашена 
судимiсть за корисливi або посадовi злочини вiдсутня.

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 Милько Олександр Сергiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«СМiЛЯНСЬКий МАшиНОбуДiВНий ЗАВОД»
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Шановні акціонери!
ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ОбЛ-

ПРОДКОНТРАКТ» (далі Товариство), місцезнаходження: 47724, 
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Острів, вул. Промислова,7, по-
відомляє про проведення загальних позачергових зборів акціонерів 
(далі  – Збори), які відбудуться 08 червня 2018р., за адресою: Тернопіль-
ська обл., Тернопільський р-н, с. Острів, вул. Промислова,7, кабінет 
голови правління. Початок зборів об 12-00 год.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11-45 год. за місцем та в день їх 
проведення. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  – станом на 24 годину 4 червня 2018р.

Проект порядку денного Зборів і проекти рішень:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Зборів. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної 

комісії Ільницького П.М., членів лічильної комісії Волошина А.А
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
Проект рішення: Обрати головою Зборів голову наглядової ради  

В.Ю. Біляшевича, секретарем Зборів Станчак Галину Іванівну.
3. Затвердження порядку проведення роботи Зборів.
Проект рішення: Затвердити порядок проведення роботи Зборів:
доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.; виступаючим - до 5 хв.; 

запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю за-
гальних зборів; проведення голосування з питання порядку денного - до 
5 хв.; підрахунок голосів - до 5 хв.; оголошення підсумків голосування- до 
3 хв. Збори провести без перерви.

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом року з 
дати прийняття рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, що вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийнят-
тя рішення 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 гарантії. Гранична сукупна вартість вказаних значних право-
чинів не може перевищувати 10 000,0 тис. грн.

5. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання 
значних правочинів, які вчинятимуться Товариством, протягом року з 

дати прийняття рішень.
Проект рішення: Надати повноваження на підписання значних право-

чинів, які вчинятимуться Товариством, протягом року з дати прийнят-
тя рішень голові правління Симку Дмитру Ярославовичу.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника 
акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (дові-
реність, оформлену згідно чинного законодавства). Довіреність на право участі 
та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представ-
ником акціонера на Зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства 
та їх афілійовані особи. Довіреність на право участі та голосування на з агаль-
них позачергових зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван-
ня, із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосува-
ти. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Кожний акціо-
нер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціо-
нер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включен-
ні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання 
щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, 
або через уповноваженого представника, за письмовою заявою, у примі-
щенні Товариства за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, 
с.  Острів, вул. Промислова,7, у робочі дні з 11-00 до 13-00 (кабінет бухгал-
терії), а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Посадова особа 
Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - голова правління Симко Д.Я.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення Зборів, складеним станом на 05.05.2018 року, загальна кількість 
простих іменних акцій Товариства становить 3162600 штук, загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства становить 3008026штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщується інформація з 
проектами рішень з питань порядку денного: «oblkontrakt.ter.net.ua

Довідки за телефоном: ( 0352 ) 29 14 97, 29 14 99

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«iВАНО-ФРАНКiВСЬКий 

ЛОКОМОТиВОРЕМОНТНий ЗАВОД»
1. Загальні відомості: Приватне акцiонерне товариство «Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод»,13655435, 76018, м.Iвано-
Франкiвськ, Залiзнична, 22, 0342225370, info@lrz.if.ua, Зміна складу 
посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення: Наказом ФДМУ №595 вiд 02.05.2018 при-
пинено повноваження Андрiєнко Полiни Григорiвни, Павлюк Наталiї 
Василiвни, Кузуб Тетяни Олександрiвни, Шмiгач Ольги Миколаївни, 
Холоднової Iрини Петрiвни - членів Наглядової ради ПрАТ «Iвано-
Франкiвський локомотиворемонтний завод», з 02.05.2018 року, у 
зв'язку з замiною представникiв акцiонера та їх вiдкликанням. Пере-
бували на посадi з 12.04.2018 року. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немають. Посадові особи не надали згоди на роз-
криття паспортних даних. Наказом ФДМУ №595 вiд 02.05.2018 об-
рано членом наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомоти-
воремонтний завод» Остап’юка Михайла Петровича з 02.05.2018 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 товариства. Часткою в статутному капiталi 
емiтента володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Наказом ФДМУ №595 вiд 02.05.2018 обрано членом 
наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний 
завод» Левицького Олександра Михайловича з 02.05.2018 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 заступника 
мiського голови м. Iвано-Франкiвськ з питань дiяльностi виконавчих 

органiв мiської ради, першого заступника голови Iвано-Франкiвської 
обласної ради. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На-
казом ФДМУ №595 вiд 02.05.2018 обрано членом наглядової ради 
ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод» Онуфрiїва 
Романа Михайловича, з 02.05.2018 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 директора ТОВ «Мiсто НВ». Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Наказом ФДМУ №595 вiд 
02.05.2018 обрано членом наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський 
локомотиворемонтний завод» Вiтенка Миколу Iвановича з 
02.05.2018 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 
першого заступника мiського голови м. Iвано-Франкiвськ i секретаря 
Iвано-Франкiвської мiської ради. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Наказом ФДМУ №595 вiд 02.05.2018 обрано членом 
наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний 
завод» Кайду Олексiя Петровича з 02.05.2018 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 заступника мiського голови м. Iвано-
Франкiвськ з питань дiяльностi виконавчих органiвi, вiйськова служба 
в Збройних Силах України, народний депутат України. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

iii. Підпис: Т.в.о.генерального директора Терешко Р.В. підтверджує 
достовірність інформації, що міститься вище, та визнає, що несе від-
повідальність згідно з законодавством.
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ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «АГРО-
ФІРМА «ПРОВЕСІНЬ» (надалі ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» 
або Товариство), ідентифікаційний код 00854400, юридична адреса: 79067, 
м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, повідомляє, що 22 червня 2018 року 
о 11.00 год. за адресою: 79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, 
в приміщенні актового залу ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» (другий 
поверх адміністративного будинку) відбудуться річні загальні збори 
акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їхніх представників для 
участі у зборах проводитиметься 22 червня 2018 року з 09.00 год. до 
10.00 год. відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеного станом на 24.00 18 червня 2018 року.

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

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по 
п’ятницю з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва: 13.00-14.00 год.) за 
адресою: м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, ПрАТ «Агрофірма «Про-
весінь». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – на-
чальник відділу кадрів Товариства Савлук Н.М.

Також акціонери можуть ознайомитися з інформацією з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на 
веб-сайті Товариства: http://www.provesin.bfg.lviv.ua/

Порядок денний річних загальних зборів: 1. Обрання Робочих органів 
Загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та Лічильної комісії. 2. Затвер-
дження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд звіту 
Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 
2017 році та рішень Правління, прийнятих у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та рішень Правління Товариства. 4. Розгляд та за-
твердження Аудиторського висновку щодо фінансової звітності ПрАТ «Агро-
фірма «Провесінь» за 2017 рік. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження річ-
ного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 7. Визначення порядку розподі-
лу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 
2017 році. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2018 рік, в т.ч. погашення дебіторської заборгованості Товариства за догово-
рами фінансової допомоги. 9. Погодження отримання кредиту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.
Найменування показника  Період
 звітний  попередній
Усього активів  28720  29194
Основні засоби  6381  7057
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси  3629  3662
Сумарна дебіторська заборгованість  6833  6576
Грошові кошти та їх еквіваленти  303  514
Нерозподілений прибуток  -15556  -9789
Власний капітал  -3010  2757
Статутний капітал  8533  8533
Довгострокові зобов'язання  9016  9016
Поточні зобов'язання  22714  17421
Чистий прибуток (збиток)  -5767  -4659
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду (шт.)  --------- -----------
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом періоду  ----------- ---------
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  69  68

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

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«СуМи-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 
03120443
3. Місцезнаходження 
40002 місто Суми вулиця Роменська, 98
4. Міжміський код, телефон та факс 
0542 617081 0542 617081
5. Електронна поштова адреса 
main@sumyavto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.sumy-avto.ukravto.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 

Рішення про припинення повноважень прийнятоНаглядовою Радою 
04.05.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу 
№ 04/05/2018-1 засіданння Наглядової Ради Приватного акціонерного товари-
ства «Суми-Авто» 04 травня 2018 року згідно поданої Симоненко Ю.Є. заяви.

Посадова особа Симоненко Юлія Євгеніївна (паспорт: серія номер ви-
даний р. Не надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних дан-
них), яка займала посаду В.о. Головний бухгалтер, припинила повнова-
ження 04.05.2018 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 місяців 4 дні. 
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою 04.05.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу 

№ 04/05/2018-1 засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товари-
ства «Суми-Авто» 04 травня 2018 року згідно поданої Симоненко Ю.Є. заяви.

Посадова особа Симоненко Юлія Євгеніївна (паспорт: серія номер ви-
даний р. Не надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних данних), 
призначена на посаду Член Дирекції-головний бухгалтер з 07.05.2018 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: без зазначення строку.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: в.о. Го-

ловного бухгалтера, Головний економіст.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Генеральний директор Дворський С.Я.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
04.05.2018

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Корпорацiя 
«Аверс»

2. Код за ЄДРПОУ 13345692
3. Місцезнаходження 43000, м. Луцьк, 

пр.Соборностi,28
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 280000 

(0332) 280000 
5. Електронна поштова адреса shef@avers.tv
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://mediaavers.com

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

На пiдставi наказу президента №29-К вiд 07.05.2018 звільнено го-
ловного бухгалтера Гордiй Тетяну Андрiївну, паспорт АС 850644 ви-
даний 29.07.2002 Кiверцiвський РВ УМВС. Перебувала на посадi 
6  рокiв. Акціями емітента не володіє. На посаду головного бухгалтера 
нiкого не призначено.

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

Президент  Величко Олег Володимирович

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«КОРПОРАЦiЯ «АВЕРС»
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«АЛЬТБАНК»

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Спостережною радою 03.05.2018 прийнято рішення призначити Бойка 

Олександра Борисовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
на посаду Заступника Голови Правління. Часткою в статутному капіталі та 
акціями емітента не володіє. Зміни відбулися на підставі рішення Націо-
нального банку України від 26.04.2018 про погодження Бойка Олександра 
Борисовича як кандидата на посаду заступника Голови Правління АТ «АЛЬТ-
БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено особу, не визначено. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПАТ «Універсал Банк»; 
Заступник Голови Правління, радник Голови Правління АТ «АЛЬТБАНК». 

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

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

2. Голова Правління  Волох І.О.
04.05.2018

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «АЛЬТбАНК»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО «АРТВАйНЕРІ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл., м.Бахмут, 

вул.П.Лумумби,87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)486531, (0627)486531
5. Електронна поштова адреса: l.rybalka@artwinery.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.artwinery.com.ua/ua/
presscenter/yearlyreport.html

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» від 04.05.2018 р., прото-

кол № 10, обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Артвайнері» Грушковську 
Оксану Петрівну. Голову Наглядової ради обрано з числа членів Наглядової 
ради ПрАТ «Артвайнері», обраних до складу Наглядової ради рішенням річ-
них загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері» від 24.04.2018 р. прото-
кол № 1, у зв'язку із закінченням строку, на який було обрано попередній 
склад Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова осо-
ба не надала. Посадову особу обрано на строк 3 роки. Посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх 5 років: юрист, директор, голова наглядо-
вої ради. Розмір частки у статутномі капіталі емітента (у відсотках) - 0; розмір 
пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

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

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

2. Генеральний директор  Толкачов І.Е.
05.05.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО «уКРАЇНСЬКА ГІРНичО-
МЕТАЛуРГІйНА КОМПАНІЯ»

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

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

iii або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу iii цього По-
ложення Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення
19.04.2018 року річними загальними зборами акціонерів (далі – Збори) При-

ватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна компанія» 
(далі – АТ «УГМК»), прийнято рішення про виплату дивідендів. Розмір дивіден-
дів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Зборів – 169 159 343 грн. 

04.05.2018 року рішенням Наглядової ради АТ «УГМК» встановлено 
дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів – 22.05.2018 року. Виплата дивідендів здійсню-
ється у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Зборами 
рішення про виплату дивідендів: з 24.05.2018 р. по 18.10.2018 р. Спосіб 
виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати диві-
дендів – виплата дивідендів здійснюється у грошовій формі безпосередньо 
акціонерам в повному обсязі пропорційно до кількості належних їм акцій. 

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

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

Генеральний директор Собчук В.В. підпис, м. п.  04.05.2018 р.

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

"Елакс"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

22648813

3. Місцезнаходження емітента 61070 м. Харкiв вул. Академiка 
Проскури, 1, корп. 12

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

elaks@ft.net.ua

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

http://elaks.in.ua/page/reports

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

Приватне акцiонерне товариство «ЕЛАКС» (код ЄДРПОУ 22648813) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
30.04.2018р. було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за 
результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Загальними зборами 
ПрАТ «ЕЛАКС» (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) було визначено 07.05.2018р. 
датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 
Розмiр дивiдендiв власникам простих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, 
дорiвнює 5000000,00 (п'ять мiльйонiв) грн. 00 коп. Строк виплати дивiдендiв 
власникам простих iменних акцiй: з 07.05.2018р. по 30.06.2018р. Спосiб 
виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди бу-
дуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Генеральний директор ____________ Кольчiк iрина йосипiвна

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО “ЕЛАКС”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРиСТВО "ЕЛАКС"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

22648813

3. Місцезнаходження емітента 61070 м. Харкiв вул. Академiка 
Проскури, 1, корп. 12

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

elaks@ft.net.ua

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

http://elaks.in.ua/page/reports

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

Черговими загальними зборами Приватного акцiонерного товариства 
«ЕЛАКС» якi вiдбулися 30.04.2018 року (Протокол б/н вiд 30.04.2018 року) 
було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - до-
говори про надання банкiвських послуг щодо отримання Товариством в АТ 
«ОТП Банк» та/або в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитної лiнiї та, за 
необхiдностi, iнших банкiвських послуг, iз генеральним лiмiтом банкiвських 
послуг в загальнiй сумi до 20 000 000,00 (двадцяти мiльйонiв) гривень 
строком не бiльше нiж на 36 (тридцять шiсть) мiсяцiв.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 100000,00 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
60702,00 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках %) - 164,7392 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -  
800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 800 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «про-
ти» прийняття рiшення «за» - 800 шт., «проти» - 0 шт.

Генеральний директор ____________ Кольчiк iрина йосипiвна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО  
“АЛЬПАРІ бАНК”

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АЛЬПАРІ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 місто Київ Тарасівська 19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

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

ii. Текст повідомлення
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» – надалі Товариство 

(код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Тарасів-
ська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої інформації емітента - 
Зміна складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноважен-
ня)

Посада* Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 

видав)** або 
код за 

ЄДРПОУ 
юридичної 

особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
05.05.2018 звільнено Перший 

Заступ-
ник Голо-

ви 
Правлін-

ня

Перелигін 
Єгор 

Євгенович

д/в 0

05.05.2018 припинено 
повноважен-

ня

Член 
Правлін-

ня

Перелигін 
Єгор 

Євгенович

д/в 0

Зміст інформації: Рішення про звільнення 05.05.2018 Першого Заступни-
ка Голови Правління Перелигіна Є.Є. (згоди на розкриття паспортних да-
них не надав) прийнято Наглядовою радою АТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 
05.05.2018 протокол №10, на підставі заяви Перелигіна Є.Є.. Володіє па-
кетом акцій у розмірі 0% Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0%. Обґрунтування змін у персональному складі – звільнення за влас-
ним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.12.2016. 
Замість звільненої особи нікого не призначено.
Зміст інформації:Рішення про припинення повноважень 05.05.2018 чле-
на Правління Перелигіна Є.Є. (згоди на розкриття паспортних даних не 
надав) прийнято Наглядовою радою АТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 05.05.2018 
протокол №10, у зв’язку із – припиненням трудових відносин з АТ «АЛЬ-
ПАРІ БАНК». Володіє пакетом акцій у розмірі 0% Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0%. Обґрунтування змін у персональному 
складі – звільнення за власним бажанням. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 06.12.2016. Замість звільненої особи нікого не при-
значено.

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 Яковлєв Д.П.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.07
(дата)

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗиФІКАЦІЇ 

«ЗАПОРІЖГАЗ»
Повідомлення про особливу інформацію емітента

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ 
ТА ГАЗиФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» (Код ЄДРПОУ 03345716) (надалі – 
«Товариство»), місцезнаходження якого: 69035, Україна, Запорізька об-
ласть, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, електронна поштова адре-
са office@zpgas.com.ua, міжміський код та телефон 061-222-74-02, 
повідомляє про виникнення особливої інформації, а саме: - зміни до 
статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів.

Дата вчинення дії: державну реєстрацію статуту Товариства здій-
снено 05.05.2018р. 

Зміст інформації: Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 04.04.2018р. прийнято рішення «Вне-
сти зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут 
Товариства в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року 
одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про 
акціонерні товариства». Упов новажити Голову та Секретаря Загальних 
зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, за-
тверджений цими Загальними зборами Товариства. Доручити Голові 
правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом 
передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 року державну 
реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими 
Загальними зборами Товариства». На виконання рішення Загальних 
зборів акціонерів, 05.05.2018р. здійснено державну реєстрацію Статут 
Товариства, у зв’язку з чим змінено пп.4.3.1. п.4.3. р.4 Статуту Товари-
ства та викладено в такій редакції «пп.4.3.1. Переважне право 
обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі 
емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними 
зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встанов-
леному законодавством.».

ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»
Голова правління ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» 

_________________________ О.В. Мізік
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Оранта»

2.2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство 
2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03743115
2.4. Місцезнаходження емітента: 12111, Житомирська обл., 

Хорошiвський р-н, с. Кропивня, вуд. Рад, 35
2.5. Міжміський код, телефон та факс: (04145) 622-35
2.6. Електронна поштова адреса: patapakoranta@emitent.net.ua
2.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://apakoranta.besaba.com
2.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення по попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів - 30.04.2018 року.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні 
збори акціонерів.

Надати дозвіл генеральному директору на вчинення значних право-
чинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру: одер-
жання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань); 
передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 

укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. 
договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого 
майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та 
лізингу 

Гранична сукупна вартість правочинів – 2000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності – 3509 тис грн
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної звітності (у відсот-
ках) – 57%

Загальна кількість голосуючих акцій –118595 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах -118595 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення -118595 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення 0 шт.
3.Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідом-ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

Генеральний директор  Крещенко О.М.

ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ОРАНТА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14231468
3. Місцезнаходження: 14005, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 68
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 44526 (04622) 44526
5. Електронна поштова адреса: hotel.gradetskіy@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://14231468.at.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ» 27.04.2018 було прийнято 
рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на при-
ватне. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР: 04.05.2018. Повне найменуван-
ня акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ». Повне найменування акціонер-
ного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ 
«ГРАДЕЦЬКИЙ».

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

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

2. Директор Глек Вадим Петрович (підпис) М.П. 07.05.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКий»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації 

 (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРи-
СТВО «ПРиЛуЦЬКА шВЕйНА ФАбРиКА»;

2. Код за ЄДРПОУ: 00310093;
3. Місцезнаходження: 17500, Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Київ-

ська, буд. 299;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637)30019; (04637)30019;
5. Електронна поштова адреса: info@shveja.biz;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: shveja.biz;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

ii. Текст повідомлення
05.05.2018р. згiдно Наказу по пiдприємству № 47-К вiд 05.05.2018р., ке-

руючись поданою заявою Ропчан Л.О. про звiльнення за власним бажан-
ням (ст.38 КЗпП України), з 05.05.2018р. звiльнено: Головний бухгалтер: 
Ропчан Лариса Олегiвна. Посадова особа не надала згоди на оприлюден-
ня паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями 
емiтента. Перебувала на посадi з 19.09.2017 р. по 05.05.2018р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посада Головного 
бухгалтера залишається вакантною.

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: Директор Кравченко Володимир Михайло-
вич 07.05.2018

ПРиВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ПРиЛуЦЬКА шВЕйНА ФАбРиКА»
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1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162 9

2. ПРАТ АГЕНТСТВО «ІНФОКОН» 11

3. ПРАТ АГЕНЦІЯ ІНДЕКС 7

4. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 10

5. ПРАТ АГРОФІРМА ПРОВІСЕНЬ 22

6. АТ АЛЬПАРІ БАНК 24

7. ПАТ АЛЬТБАНК 23

8. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 23

9. ПАТ АСВІО БАНК 17

10. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 12

11. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ 8

12. ПРАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 19

13. АТ ВЕПР 10

14. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» 19

15. ПРАТ ВОЛИНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 17

16. ПАТ ГАЛАНТЕРЕЯ 9

17. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 14

18. АТ ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ» 25

19. ПРАТ ЕЛАКС 23

20. ПРАТ ЕЛАКС 24

21. ПАТ ЗАКАРПАТВТОРМЕТ 7

22. ПРАТ ЗАКАРПАТСЬКА РИБОВОДНА СТАНЦІЯ 17

23. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 21

24. ПРАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 19

25. ПРАТ ІМ. ЩОРСА 18

26. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 14

27. ПРАТ КИЇВГІДРОМОНТАЖ 15

28. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ» 9

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

29. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 14

30. ПАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 18

31. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 13

32. ПРАТ КОРПОРАЦІЯ АВЕРС 22

33. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 13

34. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 11

35. АТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВЕГА” 7

36. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 19

37. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17

38. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 21

39. ПРАТ ОРАНТА 16

40. ПРАТ ОРАНТА 25

41. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 24

42. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 10

43. ПРАТ ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 25

44. ПРАТ СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 20

45. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 18

46. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ 12

47. ПРАТ СУМИ-АВТО 22

48. ПАТ СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 26

49. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 4

50. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 5

51. ПАТ ТОМАК 6

52. ПРАТ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 11

53. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 9

54. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 11

55. АТ УГМК 23

56. ПРАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 18

57. ПАТ УКРСОЦБАНК 5

58. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 13

59. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД 25

60. ПРАТ ХЛІБ 8

61. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 4

62. ПРАТ ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ № 7 8
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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 № 18087
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
07.05.2018 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 


