
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467,  
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, зі змінами та доповненнями, відпо-
відно до документів, наданих ПрАТ «Новагаз» код за 
ЄДРПОУ: 24940452, вул. Жилянська, 29, м. Київ, 01033, 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій прат «новагаз». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Новагаз» від 25.08.2010 року 
№ 336/10/1/10, видане територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Ки-
єві та Київській області, анульовано – розпорядження 
№ 207-Кф-С-а від 09 серпня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-

стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Пол-
тавакультторг» (вул. Половки, 72, м. Полтава, 36034, код 
за ЄДРПОУ: 01553095) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «полтава-
культторг». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Полтавакультторг» від 15 липня 1998 року 
№ 218/16/1/98, видане 19.06.2015 року Східним терито-
ріальним управлінням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 208-Кф-С-а від 09 серпня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, 
та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Рівнеагрос-
пецпостач» (вул. Пирогова, 40, м. Рівне, 33001 код за 
ЄДРПОУ: 00914295) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій прат «рівнеагроспецпостач» - розпорядження 
№ 237-Кф-З від 09 серпня 2018 року. 

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

«13» серпня 2018 року.
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*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповід-
но до документів, наданих ПрАТ «Точприлад» (вул. Серпо-
ва, буд. 4, м. Харків, 61166, код за ЄДРПОУ: 05796222) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, зупинено обіг акцій прат «точприлад» - 
розпорядження № 236-Кф-З від 08 серпня 2018 року. 

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

«10» серпня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відпо-
відно до документів, наданих ПрАТ «Прилуцький птахо-
комбінат» (вул. Житня, 132, Прилуки, Чернігівська обл., 
17500 код за ЄДРПОУ: 00444381) на зупинення обігу акцій 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій прат «прилуцький птахокомбінат» - 
розпорядження № 238-Кф-З від 10 серпня 2018 року. 

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

«14» серпня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Здол-
бунівський завод пластмасових виробів «Іскра» (вул. Се-
верина Наливайка, 1, м. Здолбунів, Рівненська обл., 
35705 код за ЄДРПОУ: 02971570) на скасування реє-
страції випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «Здолбунівський завод пластмасових виробів 
«Іскра». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Здолбунівський завод пластмасових виробів «Іс-
кра» від 10 грудня 2010 року № 52/17/1/10, видане Рів-

ненським територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 209-Кф-С-а від 09 серпня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, п. 4 Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.2013 року № 2998, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.01.2014 року за № 171/24949 
(зі змінами та доповненнями), та відповідно до документів, 
отриманих від ТОВ «Сервіс-Технобуд», 01042, м. Київ, 
вул. Саперне поле, 5, ідентифікаційний код юридичної осо-
би - 33744388, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з погашенням облігацій серії D, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій серії D тов «Сервіс-технобуд». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Сервіс-
Технобуд» від 20 лютого 2013року № 23/2/2013, видане 
19  березня 2013 року Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 144-Кф-С-о від 10 серпня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, п. 4 Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.2013 року № 2998, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.01.2014 року за № 171/24949 
(зі змінами та доповненнями), та відповідно до документів, 
отриманих від ТОВ «Сервіс-Технобуд», 01042, м. Київ, 
вул. Саперне поле, 5, ідентифікаційний код юридичної осо-
би - 33744388, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з погашенням облігацій серії H, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій серії H тов «Сервіс-технобуд». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Сервіс-
Технобуд» від 20 лютого 2013року № 27/2/2013, видане  
16 липня 2013 року Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 145-Кф-С-о від 10 серпня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, п. 4 Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року № 2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№ 171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «РІЕЛТ-БУД», вул. Ма-
рини Раскової, буд. 4, м. Київ, 02660, ідентифікаційний код 
юридичної особи - 39375896, на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, скасова-
но реєстрацію випуску облігацій серії В тов «рІелт-БУд». 
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Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «РІЕЛТ-
БУД» від 19 жовтня 2015 року № 116/2/2015, видане  
17 листопада 2015 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 139-Кф-С-о від 09 серпня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, п. 4 Гла-
ви 1 Розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 року за № 171/24949 (зі змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «РІЕЛТ-БУД», вул. Марини Раскової, буд. 4, м. Київ, 
02660, ідентифікаційний код юридичної особи - 39375896, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
серії С тов «рІелт-БУд». Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій ТОВ «РІЕЛТ-БУД» від 19 жовтня 2015 року 
№ 117/2/2015, видане 14 грудня 2015 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 140-Кф-С-о від 09 серпня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, п. 4 Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року № 2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№ 171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «РІЕЛТ-БУД», вул. Ма-
рини Раскової, буд. 4, м. Київ, 02660, ідентифікаційний код 
юридичної особи - 39375896, на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, скасова-
но реєстрацію випуску облігацій серії D тов «рІелт-БУд». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «РІЕЛТ-
БУД» від 19 жовтня 2015 року № 118/2/2015, видане  
22 січня 2016 року Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 141-Кф-С-о від 09 серпня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, п. 4 Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року № 2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№ 171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповід-
но до документів, отриманих від ТОВ «РІЕЛТ-БУД», 
вул. Марини Раскової, буд. 4, м. Київ, 02660, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - 39375896, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням об-

лігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії Е 
тов «рІелт-БУд». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «РІЕЛТ-БУД» від 19 жовтня 2015 року 
№ 119/2/2015, видане 03 березня 2016 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 142-Кф-С-о від 09 серп-
ня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, п. 4 Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року № 2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№ 171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «РІЕЛТ-БУД», вул. Ма-
рини Раскової, буд. 4, м. Київ, 02660, ідентифікаційний код 
юридичної особи - 39375896, на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій, скасова-
но реєстрацію випуску облігацій серії F тов «рІелт-БУд». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «РІЕЛТ-
БУД» від 19 жовтня 2015 року № 120/2/2015, видане  
23 березня 2016 року Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 143-Кф-С-о від 09 серпня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, 
на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354, зі змінами та 
доповненнями, відповідно до відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, у формі витягу 
від 09.08.2018 року за № 1004305746 про внесення 
31.07.2018 року запису про початок процесу проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації; 31.07.2018 
11031710009015797, та інформації, наданої службовою 
запискою №26/02/529 від 07.08.2018 року департаменту 
Комісії у Східному регіоні, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ват «агрофірма «надія приазов’я» (код за 
ЄДРПОУ: 34441513). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Агрофірма «Надія Приазов’я» від 05.11.2007 
року № 471/1/07, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 212-Кф-С-а від 10 серпня 2018 року.

10.08.2018 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.
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повІдомлення 
про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ про емІтента 

Повне найменування: приватне аКцІонерне товари-
Ство "УКрполІГрафпоСтаЧ" Корпоративне 
пІдприЄмСтво даК "УКрвидавполІГрафІя"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса емітента ukr-pp@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://ukrpolіgraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
08.08.2018 р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ДАК "УКР ВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі – Товариство) були прийняті рі-
шення про зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Директор Вдовіченкова Ольга 
Валеріївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повно-
важення припинено на підставі заяви особи про звільнення за власним ба-
жанням. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 10.07.2015 р.
Призначено на посаду особу – Директор Андрієнко Ярослав Миколайович. 
Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього Директо-
ра. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 05.02.2013-
12.08.2015 – заступник директора по технічним питанням та збуту Чернігів-
ської дирекції УДППЗ "Укрпошта, 11.07.2018-08.08.2018 – заступник Голови 
правління ПрАТ "Видавництво Київська правда", 01.10.2015-05.07.2018 – 
заступник директора Державного підприємства "Український державний 
науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінансових 
і фондових ринків "УКРЕЛЕКОН", 13.08.2015-30.09.2015 – заступник дирек-
тора Державного підприємства "Сервісно-видавничий центр". Особі не на-
лежать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на один рік.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Директор Андрієнко Ярослав Миколайович.

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонер-
не товариСтво «веСт файненС енд Кре-
дит БанК»

2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 01030, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 365 00 01; 044 365 00 04
5. Електронна поштова адреса cwbank@creditwest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.creditwest.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

1. 10.08.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішен-
ня (Рішення Акціонера №25 від 10.08.2018) про припинення повнова-
жень Члена Спостережної ради Банку Оркуна Алтинбаша, який є пред-
ставником акціонера – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт 
громадянина Туреччини серії U №01497651, виданий 21.02.2011 року 
Посольством Республіки Туреччина в м. Києві. Строк, протягом якого 
така особа перебувала на посаді - 8 місяців. Часткою в статутному ка-
піталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2. 10.08.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішен-
ня (Рішення Акціонера №25 від 10.08.2018) про обрання Членом Спо-
стережної ради Банку Омера Акгюля, який є представником акціоне-
ра – АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш». Паспорт громадянина Туреччини 
серії U №06580913, виданий 06.03.2013 року Посольством Республіки 
Туреччина в м. Києві. Строк, на який призначено особу, - 3 роки. Част-
кою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років зай-
мав посаду: старший юрист АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш», директор по 
правовим питанням АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш», головний юрискон-
сульт АТ «Алтинбаш Холдінг А.Ш».

3. 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 ______________ тихонов І.Ю. 
10.08.2018

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЗаваллIвСьКий ГрафIтовий КомБIнат»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00282056
3. Місцезнаходження емітента 26334, КІРОВОГРАДСЬКА обл., ГАЙВО-

РОНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАВАЛЛЯ, ВУЛИЦЯ  
СОБОРНА, БУДИНОК 14

4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0525475204 0525475911
5. Електронна поштова адреса емітента Zavaigrafit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

2. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 17.07.2018
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне 

рiшення: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Заваллiвський графiтовий 
комбiнат»

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 19.07.2018 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Заваллiвський графiтовий комбiнат»

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне 
акцiонерне товариство «Заваллiвський графiтовий комбiнат»

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ лященко вiталiй федорович
   М.П.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

аКцІонерне товариСтво 
«проКредит БанК»

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

21677333

3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 590 1000 (044) 590 1001

5. Електронна поштова 
адреса

info@procreditbank.com.ua

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

procreditbank.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна типу акціонерного товариства

II. текст повідомлення
На позачергових загальних зборах АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 27.06.2018 

року було прийнято рiшення про змiну типу банку з публiчного на приват-
не, та вiдповiдну змiну назви - видалення вказiвки на тип акцiонерного 
товариства з повного найменування. Найменування банку до зміни –  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК», наймену-
вання банку після зміни - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ 
БАНК». Окрім того, було прийнято рішення про затвердження нової редак-
ції статуту банку. Державна реєстрація нової редакції статуту після її по-
годження Національним банком України була проведена 07.08.2018 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 Пономаренко Вiктор Вiкторович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.08.2018
(дата)
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Шановні акціонери
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«транСпортноГо БУдІвництва 
«треСт пІвдентранСтеХмонтаЖ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01381105, місцезнаходження 
юридичної особи: Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б)

Повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 
«ТРЕСТ ПІВДЕНТРАНСТЕХМОНТАЖ» (надалі – «Товариство»), які відбу-
дуться «28» серпня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 
04071, м. Київ, вул. ярославська, 4-Б, корпус 1, поверх 2, кімната 2.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах від-
будеться «28» серпня 2018 року з 09 години 30 хвилин до 10 години 
30 хвилин за місцем проведення зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину «22» серпня 2018 р.

проект порядку денного Загальних зборів 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Това-
риства.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів 
Товариства.

3. Про затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових 
Загальних зборів Товариства.

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами об-

раної Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

7. Про надання згоди на вчинення від імені Товариства значних право-
чинів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на 
власному веб-сайті Товариства: https://smida.gov.ua/site/01381105/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів до дня проведення позачергових загальних зборів, акціо-
нери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріа-
лами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів у робочі дні з 09 години 30 хвилин 
до 14 години 00 хвилин за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярослав-
ська, 4-Б, корпус 1, поверх 2, кімната 2, а в день проведення позачергових 
загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначени-
ми матеріалами (документами) – Сподін Сергій Юрійович тел. (044) 2871125. 
Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б, для Сподіна Сергія Юрійовича.

наглядова рада товариства

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво "пIреУС 
БанК мКБ"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20034231

3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4958888 (044)4958888
5. Електронна поштова адреса VVoloshyn@piraeusbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.piraeusbank.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень Заступника Голови Правлiння 

Зензефiлiса Нiколаса прийнято Наглядовою радою АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ» 10.08.2018р. (Протокол №17/08-СР вiд 10.08.2018р.) у зв'язку iз 
його звільненням за власним бажанням. 

Посадова особа: Зензефіліс Ніколас, який займав посаду Заступника 
Голови Правління, припиняє повноваження з 17.08.2018 р.

Зензефіліс Ніколас (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ» не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi (з часу останнього 

обрання - 07.12.2015 р.): 2 роки 8 мiсяцiв i 10 днiв.
Замiсть Заступника Голови Правлiння Нiколаса Зензефiлiса, повнова-

ження якого припинено, на дану посаду нiкого не призначено.
III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Найменування посади С.В. Наумов 
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.08.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, 

(044) 4983815

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "СтраХова 
КомпанIя "вУСо"

2. Код за ЄДРПОУ 31650052
3. Місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Казимира 

Малевича, буд. 31
4. Міжміський код, телефон та факс 0445003773 0445003773
5. Електронна поштова адреса vuso@vuso.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 
представництв

II. текст повідомлення
У зв’язку зi спадом попиту на страховi продукти в деяких регiонах (райо-

нах), Головою Правлiння ПрАТ «СК «ВУСО» (Наказ № 01 вiд 07.08.2018 р.) 
було прийняте рiшення про закриття (припинення) з 07.08.2018 р. наступ-
них представництв: Другого регiонального представництва ПрАТ «СК 
«ВУСО», мiсцезнаходження: 58002, Чернiвецька обл., м. Чернiвцi, пл. Цен-
тральна, б. 7, Код ЄДРПОУ ВП: 41275652, функцiї: сприяння органiзацiї i 

здiйсненню статутної дiяльностi, а також представництво iнтересiв 
ПрАТ «СК «ВУСО» у регiонi, пов'язаних iз укладенням та виконанням 
договорiв страхування; Третього регiонального представництва ПрАТ «СК 
«ВУСО», мiсцезнаходження: 10008, Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Велика Бердичiвська, б. 23, Код ЄДРПОУ ВП: 40984648, функцiї: спри-
яння органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi, а також представництво 
iнтересiв ПрАТ «СК «ВУСО» у регiонi, пов'язаних iз укладенням та виконан-
ням договорiв страхування; Хмельницького обласного представництва 
ПрАТ «СК «ВУСО», мiсцезнаходження: 29001, Хмельницька обл., м. Хмель-
ницький, вул. Свободи, б. 75, Код ЄДРПОУ ВП: 40968909, функцiї: сприян-
ня органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi, а також представництво 
iнтересiв ПрАТ «СК «ВУСО» в областi, пов'язаних iз укладенням та вико-
нанням договорiв страхування; Захiдного регiонального представництва 
ПрАТ «СК «ВУСО», мiсцезнаходження: 79019, Львiвська обл., м. Львiв, 
вул. Липинського, б. 50В, Код ЄДРПОУ ВП: 40984632, функцiї: сприяння 
органiзацiї i здiйсненню статутної дiяльностi, а також представництво 
iнтересiв ПрАТ «СК «ВУСО» у регiонi, пов'язаних iз укладенням та виконан-
ням договорiв страхування.

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 Артюхов Андрiй Вiкторович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.08.2018
(дата)
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повне найменування емітента: 

Код за ЄдрпоУ: 
місцезнаходження:

міжміський код, телефон та факс:
електронна поштова адреса:
адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації:
вид відомостей:

приватне акціонерне товари-
ство «огнеупорнеруд»
24464945
85050, донецька обл., добро-
пільський р-н, с. октябрське 
(Шахово), вул. октябрська, 14
(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.com.ua 

http://ogn.net.ua/index.php/explore
відомості про прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

текст повідомлення:
08.08.2018 року Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Огнеупорнеруд» 

№45 надано попередню згоду на вчинення Товариством правочинiв, в тому 

числi значних, на продаж продукцiї (глини) та/або додаткових угод про 
збiльшення загальної суми договору/орiєнтовної суми договору на продаж 
продукцiї (глини) на суму одного правочину, що не перевищує  
120 836 500,00 грн., що складає 25% вiд вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної звiтностi, особисто або визначити уповноважених 
осiб. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв не повинна перевищувати 
1 100 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв 
ПрАТ «Огнеупорнеруд» за 2017 рiк складає 483 346 000,00 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до 
вартостi активiв ПрАТ «Огнеупорнеруд» складає 227,5802%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11 565 000, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 11 565 000, кiлькiсть 
акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення -11 565 000, «ПРОТИ» - 0.

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

Генеральний директор  в.п. Черняков

приватне аКцІонерне товариСтво «оГнеУпорнерУд»

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

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

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

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

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

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акціо-
нерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
Відповідно до Протоколу № 2/2018 від 26.04.2018 Річних Загальних 

Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-
БАНК» на виконання вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення 
iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017 № 2210-VIII Загаль-
ними зборами акціонерів було прийнято рiшення змiнити тип акцiонерного 
товариства з публiчного на приватне, а також змiнити найменування 
акцiонерного товариства. 

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 09.08.2018, о 19:50.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК».

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

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

2. Голова правління  михайльо в.в.
10.08.2018

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

містю) емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента Приватне 

акцiонерне товариство «Транснафтопереробка» 2. Код за ЄДРПОУ 
31838495 3. Місцезнаходження 08710, Київська, Обухiвський, село 
Пiдгiрцi 26 кiлометр автошляху Київ - Луганськ, , АЗС №1 4. Телефон та 
факс (05366) 793087 (05366) 793087 5. Електронна поштова адреса 
ms.marsr@gmail.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет tnper.jimdo.
com 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (протокол вiд 08.08.2018р.) звiльнити 

09.08.18р. директора Дидюк В.Ю. ( КН 121597 вiд 21.06.1996р. Автоза-
водським РВ КМ УМВС України в Полтавськiй областi) Причина припи-

нення повноважень – звiльнення за власним бажанням, на посадi пере-
бувала з 2011 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Наглядовою радою Товариства (протокол вiд 08.08.2018р.) призначено 
з 10.08.18р. директором ПрАТ «Транснафтопреробка» Сидоренка С.Л. 
(паспорт КН 958303 виданий 26.11.1997р. Автозаводським РВ КМ УМВС 
України в Полтавськiй областi) , протягом останнiх п’яти рокiв займав 
iнженер ПП «Градiнвест», начальник постачання ПП «Днiпровська 
рив'єра». Обґрунтування змiн: призначення на посаду. Зазначена поса-
дова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Володiє часткою статутного капiталу Товариства - 0%

III. Підпис . Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством 

директор дидюк в.Ю. 09.08.2018 року

приватне аКцIонерне товариСтво 
«транСнафтоперероБКа»

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

емітента
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 30322940
3. Місцезнаходження: 82200 Львівська обл, м. Трускавець, бульвар 

Ю.Дрогобича, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03247) 60-0-00, (03247) 60-0-02
5. Електронна поштова адреса: finzastdr@truskavetskurort.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://truskavetskurort.ua/ua/news/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою 09.08.2018 р. прийнято рішення обрати Головою на-

глядової ради ПрАТ «Трускавецькурорт» Жданова Віктора Миколайовича. 
Жданов В.М. є представником акціонера ТОВ «ПоліІнвестГрупп». Підстава 
такого рішення - рішення наглядової ради від 09.08.2018 р. (Протокол 
№ 11). Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - до переоб-
рання. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти ро-
ків: генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор  драновський а.л. 
10.08.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«трУСКавецьКУрорт»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «петриКIвСьКий риБГоСп»; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 30063871

3. Місцезнаходження: 51800, Дніпропетровська область, Петрикiвський 
район, смт. Петрикiвка, вул. Днiпрова, буд. 17

4. Міжміський код, телефон та факс: 0992324674
5. Електронна поштова адреса: stock@sand.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. текст повідомлення
ПрАТ «ПЕТРИКIВСЬКИЙ РИБГОСП» повiдомляє, що на пiдставi 

iнформацiї, яка мiститься в реєстрі власників іменних цінних паперів ста-
ном на 07.08.2018 року, отриманому 09.08.2018 року вiд ПАТ «НДУ», йому 
стало вiдомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій, а саме:

- розмір пакета акцiй - фізичної особи Столбченка Андрія Анатолійовича 
став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника 

акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 
30,526476%. Розмiр частки власника акцій в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй після відчуження становить 0%. Розмір частки акціонера до змiни у 
відсотках до статутного капіталу становив 29,488365%. Розмiр частки акці-
онера пiсля змiни у відсотках до статутного капіталу становить 0%. У емі-
тента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбу-
лось відчуження пакету акцій та інформація про дату, в яку порогові 
значення було досягнуто або перетнуто;

- розмір пакета акцiй – фізичної особи Собка Євгенія Володимировича 
став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 0%. Розмiр 
частки власника акцій в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй після набуття 
становить 30,526476%. Розмір частки акціонера до змiни у відсотках до 
статутного капіталу становив 0%. Розмiр частки акціонера пiсля змiни у від-
сотках до статутного капіталу становить 29,488365%. У емітента відсутня 
інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття па-
кету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпора-
тивними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють 
спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про 
дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

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

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

2. Найменування посади Керуючий санацією д.а. Черненченко (ініці-
али та прізвище керівника) (підпис) М.П. 09.08.2018 (дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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повідомлення про виникнення  
особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Видавництво "Подiлля" 
корпоративне пiдприємство 
ДАК "Укрвидавполiграфiя"

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

проспект Миру, 59
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0382) 63-13-32 (0382) 63-13-32

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

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

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

II. текст повідомлення
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв Акцiонера вiд 09.08.2018 р. протокол 

№ 42, в зв’язку iз закiнченням строку Контракту з генеральним директором 
товариства, вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента. По-
садова особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. 
Перебував на посадi протягом останнього одного року. Посадова особа 
емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Акцiями товариства не володiє.

 Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв Акцiонера вiд 09.08.2018 р. протокол 
№ 42, вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента. Посадова 
особа емiтента ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Акцiями товариства не володiє. Призначена на посаду термiном на 
один рiк . Iншi посади, якi займала особа протягом своєї дiяльностi: пенсiонер, 
з 09.08.2017 року генеральний директор ПРАТ "Видавництво "Подiлля".

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

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

М.П. 09.08.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “видавництво “подIлля” 
Корпоративне пIдприЄмСтво даК “УКрвидавполIГрафIя”

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
"одеСьКий 
припортовий Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00206539
3. Місцезнаходження 65481 Одеська обл., мiсто Южне 

Заводська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 758-6009/758-6008
5. Електронна поштова адреса office@opz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://opz.odessa.net/

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради АТ «ОПЗ» від 09.08.2018 р. (протокол №9/2018) 

припинені повноваження члена Правління Полякова Дмитра Сергійовича, акці-
онера Товариства у зв'язку зі звільненням з АТ «ОПЗ» з 04.05.2018 р. за влас-
ним бажанням, пов'язаним з виходом на пенсію. Частка, якою володів в статут-
ному капіталі емітента, - 0,001054%. Перебував на посаді члена Правління з 
09.08.2004 р. згідно з Наказом ФДМУ від 09.08.2004 №7-ПАТ.

Рішенням Наглядової ради АТ «ОПЗ» від 09.08.2018 р. (протокол 
№9/2018) членом Правління АТ «ОПЗ» обрано Сербіну Тетяну Володимирів-
ну, начальника юридичного відділу АТ «ОПЗ». Не має простих іменних акцій 
Товариства. рік народження – 1978. Освіта вища. У 2002 р. році закінчила 
Київський національний університет культури та мистецтв за фахом «Право-
знавство», кваліфікація - «юрист»; у 2008 р. – Київський національний уні-
верситет ім.Т.Г.Шевченка за фахом «Фінанси», кваліфікація - «економіст». 
Стаж роботи - 21 рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти 
років: з 07.05.2018 по поточний час - начальник юридичного відділу  
АТ «ОПЗ»; 13.01.2017-04.05.2018 – в.о. Голови Правління ПАТ «НАК «Укр-
світлолізинг»; 03.06.2014-12.01.2017 – Генеральний директор ДП «Держ-
екоінвест»; 22.10.2013-06.2014 – перший заступник Генерального директора 
ДП «Держекоінвест»; 04.2012-21.10.2013 – начальник відділу правового за-
безпечення в Державному агентстві екологічних інвестицій. Відсутня непо-
гашена судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись 
певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Това-
риства, які є афілійованими особами Сербіній Т.В., немає. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Назаренко Сергiй Миколайович
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.10
(дата)
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІ-

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 

1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: - зміна складу посадових осіб емітента; прийняття рішення про 
виплату дивідендів.

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 

рiшення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради Банку 
Марка Лує у зв'язку iз переобранням. Марк Лує часткою в статутному 
капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi зло-
чини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Марк Лує є членом Наглядової Ради АТ «СIТIБАНК» з 17.03.2015р.

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку 
Крiстофера Теано у зв'язку iз переобранням. Крiстофер Теано часткою в 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або 
посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Крiстофер Теано є членом Наглядової Ради АТ «СIТIБАНК» 
з 17.03.2015р.

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку 
Надiра Шейха у зв'язку iз переобранням. Надiр Шейх часткою в статутному 
капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi зло-
чини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Надiр Шейх є членом Наглядової Ради АТ «СIТIБАНК» з 17.03.2015р.

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку 
Вiтольда Зелiнскi у зв'язку iз переобранням. Вiтольд Зелiнскi часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або 
посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Вiтольд Зелiнскi є членом Наглядової Ради АТ «СIТIБАНК» 
з 17.03.2015р.

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку 
Стiвена Паркера у зв'язку iз переобранням. Стiвен Паркер часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або 
посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Стiвен Паркер є членом Наглядової Ради АТ «СIТIБАНК» з 
30.05.2016 р.

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради Банку Ал-
лана Джерома Хiрста у зв'язку iз переобранням. Аллан Джером Хiрст част-
кою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Аллан Джером Хiрст є членом Наглядової Ради  
АТ «СIТIБАНК» з 04.08.2015р.

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення про призначення на посаду Голови Наглядової ради Банку Марка 
Лує. Марк Лує часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала дозволу на оприлюднення паспортних даних Посадова особа є 
представником акцiонера СIТIБАНК ОВЕРСIЗ IНВЕСТМЕНТ КОРПО-
РЕЙШН. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi 
посади: Керiвник Кластеру: Росiя, Україна, Казахстан, Iзраїль, Польща, Ту-
реччина, «Сiтiбанк Н.А.» (м. Лондон, Велика Британiя); Член Ради 
Директорiв в Сiтiбанк Казахстан, Сiтiбанк А.С. (Туреччина), Сiтiбанк 
Хендловi (Польща), АО «Сiтiбанк» (Росiйська Федерацiя); Керуючий дирек-
тор АО «Сiтiбанк» (Росiйська Федерацiя); Член Ради Директорiв Сiтiбанк 
Юероп ПЛС, Iрландiя; Виконавчий директор в регiонi країн Європи, Близь-
кого Сходу та Африки компанiї Сiтiкорп по роботi з клiєнтами в регiонi країн 
Європи, Близького Сходу та Африки; Сiтiбанк Н.А., Велика Британiя. 

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення про призначення Члена Наглядової Ради - Крiстофера Теано. 
Крiстофер Теано часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є 
представником акцiонера СIТIБАНК ОВЕРСIЗ IНВЕСТМЕНТ КОРПО-

РЕЙШН. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi 
посади: Сiтiгруп Глобал Маркет Лiмiтед, Велика Британiя, Керуючий Дирек-
тор, Радник з юридичних питань регiону Європа, Ближнiй Схiд та Африка 
(EMEA); Директор, член Ради Директорiв, СIТIБАНК, А.С.(Туреччина); Ди-
ректор, член Ради Директорiв, СIТIБАНК ЮРОП ПЛС, Дублiн, Iрландiя. 

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової ради - Надiра Шей-
ха. Надiр Шейх часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є 
представником акцiонера СIТIКОРП ЛIЗИНГ IНТЕРНЕШНЛ ЛЛС. Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Керiвник 
Кластеру: Єгипет, Йорданiя, Лiван, Iрак, Сiтiбанк Єгипет; Генеральний ди-
ректор/Керуючий директор, «Сiтiбанк, Н.А.», фiлiя у Єгиптi.

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової Ради - Вiтольда 
Зелiнскi. Вiтольд Зелiнскi часткою в статутному капiталi не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова 
особа є представником акцiонера СIТIКОРП ЛIЗИНГ IНТЕРНЕШНЛ 
ЛЛС. Протягом останнiя п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi по-
сади: Сiтiбанк Юероп ПЛС, Iрландiя, Поланд Бренч, Керiвник пiдроздiлу; 
Керiвник фiнансового вiддiлу (CFO), Вiце-Президент, Торговельний банк у 
Варшавi - Акцiонерне товариство (Польща); Член Наглядової Ради, Бюро 
кредитної iнформацiї (Польща); Член Наглядової Ради, Маклерський дiм 
БХ (Польща). 

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової Ради - Аллана Дже-
рома Хiрста. Аллан Джером Хiрст часткою в статутному капiталi не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадо-
ва особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадо-
ва особа є незалежним членом Наглядової Ради Банку. Протягом останнiх 
п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: незалежний дирек-
тор, член виконавчого комiтету в Файненшiал Сервiс Волунтiр Корп, Нью 
Йорк, Фiко Терапутiкс Бабрахеме, Англiя, Уайт Сквеа Чемiкал Iнк., США, 
Breivoll Inspection Technologies AS, Норвегiя; Голова аудиторської комiсiї, 
Банк Грузiї, Грузiя.

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової Ради - Стiвена Пар-
кера. Стiвен Паркер часткою в статутному капiталi не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа 
не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є 
незалежним членом Наглядової Ради Банку. Протягом останнiх п'яти рокiв 
посадова особа обiймала наступнi посади: Виконавчий коуч Праеста 
Партнершiп (м. Лондон, Велика Британiя); Начальник управлiння консуль-
тування, регiон Європа, Близький Схiд та Африка, Експерiан ПЛС, Велика 
Британiя; Старший радник, Партнерство Шафтесберi, Велика Британiя; 
Керiвник групи регiону - Росiя, СНД та Пiвденно-Схiдної Європи, Корпорацiя 
Вiза, Росiйська Федерацiя. 

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. було прийнято 
рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової Ради - Камена Ніко-
лов Доктор Захарієва. Камен Захарієв часткою в статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. 
Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради Банку. Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: ЄБРР. Ди-
ректор, Відділ управління ризиками: Департамент корпоративної реструк-
туризації; член Наглядової Ради в Украм Індастріс ЛТД., Кіпр, Пріста Ойл 
АО, Болгарія, Монбан АО, Болгарія, Юнібанк Азейбарджан; член інвести-
ційного комітету в ЕМСА Кепітал ГмбХ, Австрія. 

Загальними зборами акціонерів Банку 08.08.2018р. прийнято рішення 
про виплату дивідендів акціонерам банку за простими акціями. Наглядо-
вою Радою Банку 09 серпня 2018 року прийнято рішення про встановлен-
ня дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів - 27.08.2018р. Строк виплати дивідендів - строк, що не перевищує 
шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення 
про виплату дивідендів. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповід-
но до рішення загальних зборів (податки включені) - 972 582 256.24 грн. 
Спосіб та порядок виплати дивідендів - через депозитарну систему;  
виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі (можлива виплата части-
нами). 

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

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

2. В.о. Голови Правління АТ «СІТІБАНК»  _________  Мікулицька Г.А. 
 (підпис) 
 М.П.  10.08.2018р.

аКцІонерне товариСтво «СІтІБанК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №153, 13 серпня 2018 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

по газопостачанню i газифiкацiї 
"Львiвгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 Львiв Золота,42
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032) 259-11-01 (032) 259-11-01

5. Електронна поштова адреса Ulyana.Vuk@lawalliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://lv.104.ua/ua/

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного това-

риства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 08.08.2018 року 
(протокол №08/08-2018) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, 
а саме:

- прийнято рiшення тимчасово вiдсторонити Голову Правлiння Това-
риства Войсовича Юрiя Володимировича вiд здiйснення повноважень 
Голови Правлiння Товариства з 08 серпня 2018 року по 10 вересня 2018 
року (включно).

Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на 
посадi з 01.07.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного това-
риства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 08.08.2018 року 

(протокол №08/08-2018) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, 
а саме:

-призначено члена Правлiння Товариства Китриша Тараса 
Михайловича-директора фiнансового тимчасово виконуючим обов’язки 
Голови Правлiння Товариства з 08 серпня 2018 року по 10 вересня 2018 
року (включно) з наданням йому всiх прав та повноважень Голови 
Правлiння Товариства, якi визначенi Статутом Товариства, внутрiшнiми 
документами Товариства на визначений за цим рiшенням строк.

Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на таких 
посадах:

-начальник вiддiлу тендерних закупiвель та постачання, заступник го-
лови правлiння iз статегiчного планування та фiнансiв 
ПАТ «Днiпропетровськгаз»;

-провiдний фахiвець транспортно-господарського вiддiлу, начальник 
планово-економiчного вiддiлу ТОВ «Газпром збут Україна»;

-начальник вiддiлу планування та бюджетування ТОВ «РГК 
Трейдiнг»;

- радник Голови Правлiння ПАТ «Львiвгаз» з фiнансово-економiчних 
питань;

- заступник Голови Правлiння ПАТ «Львiвгаз» з фiнансово-економiчних 
питань;

- директор фiнансовий ПАТ «Львiвгаз».
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 Китриш Тарас Михайлович
виконуючий обов’язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівни-
ка)

М.П. 2018.08.10
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧаннЮ I ГаЗифIКацIЇ “львIвГаЗ”

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 пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво по ГаЗо-
поСтаЧаннЮ та ГаЗи-
фІКацІЇ "вІнницяГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця  

пров. Костя Широцького, 24
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0432278092 0432278092

5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

vn.104.ua

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

II. текст повідомлення
На підставі наказу ПАТ «Вінницягаз» № 1109-к від 08.08 2018 р.звіль-

нено з 09 серпня 2018 р.головного бухгалтера Товариства Тарасенко 
Олександра Олександровича . Перебував на посаді з 14.02.2017 р.Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента - 0%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.На посаду замість звільненої особи 
нікого 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 Кривак О.А.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.08.09

(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 аКцIонерне товари-
Ство "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 емі-
тентом для розкриття інформації

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

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

II. текст повідомлення
Рiчними Загальними Зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (далi - Банк), що вiдбулися 26 квiтня 2018 
року (протокол №2 вiд 26.04.2018 р.), на виконання вимог Закону України 
«Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощен-
ня ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» 
вiд 16.11.2017 № 2210-VIII, прийнято рiшення про змiну типу Банку, як 
акцiонерного товариства, з публiчного акцiонерного товариства на приват-
не акцiонерне товариство та про змiну найменування Банку.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 09 серпня 2018 року о 20:35. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК».

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 Тузов Д.О.
В.о.Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.08.2018
(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)

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

товариСтво «БУровиК»
2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: burovik.nethouse.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 
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно з рішенням На-

глядової Ради ПрАТ «Буровик» (протокол №1 від 07.08.2018 р.).
Припинено повноваження Голови правління ПрАТ «Буровик» Грицюти 

Галини Павлівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку 
з поданням заяви про звільнення за власним бажанням. Перебувала на по-
саді з 15.03.2017 р. Володіє 0,02 % статутного капіталу емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно з рішенням На-
глядової Ради ПрАТ «Буровик» (протокол №1 від 07.08.2018 р.).

Призначено на посаду Голови правління ПрАТ «Буровик» Гагена Сергія 
Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадову осо-
бу обрано строком на 3 роки з 08 серпня 2018 р. Не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав 
посаду водія ПрАТ «Буровик». Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правлiння  Гаген С.І.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 4
2. АТ АЛЬФА-БАНК 6
3. ПРАТ БУРОВИК 11
4. ТОВ ВЕРЕС 7
5. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 4
6. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ПОДІЛЛЯ» КП ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 8
7. ПАТ ВІННИЦЯГАЗ 10
8. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 8
9. ПРАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 4

10. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 7
11. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 11
12. ПАТ ЛЬВІВГАЗ 10
13. ПРАТ ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 7
14. ПРАТ ОГНЕУПОРНЕРУД 6
15. АТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 8
16. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 7
17. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 5
18. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 4
19. АТ СІТІБАНК 9
20. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 5
21. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА 6
22. ПАТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «ТРЕСТ ПІВДЕНТРАНСТЕХМОНТАЖ» 5
23. ПРАТ ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ 6
24. АТ УКРСОЦБАНК 10
25. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 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 № 18153
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
10.08.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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 


