
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Територіальне 
міжгосподарче об’єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» (код за 

ЄДРПОУ: 16307284, вул. Маршала Конєва, буд. 8, 
каб. №71, м. Київ, 03191, на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій серії BJ у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «територіа
льне міжгосподарче об’єднання «лІКоХолдІнГ» се
рії BJ. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Територіальне міжгосподарче об’єднання «ЛІКО-
ХОЛДІНГ» серії BJ від 04.11.2014 року №228/2/2014, ви-
дане 18.12.2014 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря
дження № 146КфСо від 14 серпня 2018 року.

17.08.2018 р.
01010, м. Київ601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси

лання на пресслужбу нКцпфр обов’язкове.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №158, 20 серпня 2018 р. 
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  

операцій з нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - приватне аКцІонерне товари
Ство «радІант».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 33603423.
3. Місцезнаходження - 04074 , м. Київ, вул. резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 4435555. (044) 4435555.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації - 33603423.infosite.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють 
спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійова
ним особам, домінуючого контрольного пакета акцій.

ІІ. текст повідомлення
Дата вчинення дії: 15.08.2018 року. Найвища ціна придбання акцій про-

тягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з 
днем набуття: інформація відсутня в зв'язку з тим, що інформація надій-

шла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депо-
зитарній системі України. Дата набуття такого пакета: інформація відсутня 
в зв'язку з тим, що інформація надійшла від особи, яка здійснює облік пра-
ва власності на акції емітента у депозитарній системі України. Прізвище, 
ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ». Ідентифі-
каційний код: 39956099. Розмір частки власника (власників) акцій в загаль-
ній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 50%. 
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих 
акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності ін-
формації): 50%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кіль-
кості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 100%. Роз-
мір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій 
після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інфор-
мації): 100%. 

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

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

2. Директор  Саiдов Рустам Равшанович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 20.08.2018
 (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «радІант»

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів  
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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 

 «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ 00957040
3. Місцезнаходження 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Горь-

кого, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс 04632-2-17-79, 04632-2-31-58
5. Електронна поштова адреса bhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bobrovica-hpp.emit.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - відомості 
про зміни у складі посадових осіб 

ІІ. текст повідомлення
17.08.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

(протокол №6 від 17.08.2018 р.) прийнято рішення про зміну складу поса-
дових осіб емітента, а саме:

- припинити повноваження Голови правління Яроша Сергія Миколайо-
вича за рішенням Наглядової ради у зв’язку з закінченням повноважень з 
31.08.2018 р. (включно). Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обій-
мав дану посаду з 01.09.2017 р. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду Голови правління Яроша Сергія Миколайовича за 
рішенням Наглядової ради з 01.09.2018 р. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітен-
та не володіє. Особу обрано строком на 1 рік (з 01.09.2018 р. по 
31.08.2019 р.). До обрання протягом останніх п’яти років обіймав наступні 
посади: голова правління ПрАТ «Бобровицьке ХПП»; директор ПрАТ «Бо-
бровицьке ХПП»; директор ПрАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», заступник директора 
з фінансово-економічної безпеки ПАТ «МЛИБОР», заступник голови прав-
ління ПАТ «МЛИБОР»; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

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

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

2. Голова правління _________ 
(підпис)

Ярош С.М.  
17 серпня 2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «БоБровицЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво»

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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 «ВИ-

РІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ 05387446
3. Місцезнаходження 41851, СУМСЬКА ОБЛ., БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, 

СЕЛО БІЛАНИ, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0544395114, 0544395270
5. Електронна поштова адреса vhpp-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://vhpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - відомості 
про зміни у складі посадових осіб 

ІІ. текст повідомлення
17.08.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (прото-
кол №4 від 17.08.2018 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб емітента, а саме:

- припинити повноваження Директора Симегука Юрія Миколайовича 
за рішенням Наглядової ради у зв’язку з закінченням повноважень з 
31.08.2018 р. (включно). Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обій-
мав дану посаду з 1.09.2017 р. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду Директора Симегука Юрія Миколайовича за рішен-
ням Наглядової ради з 01.09.2018 р. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Особу обрано строком на 1 рік (з 01.09.2018 р. по 31.08.2019 р. 
включно). До обрання протягом останніх п’яти років обіймав наступні по-
сади: директор ПрАТ «Вирівське ХПП»; головний інженер ПрАТ «Вирівське 
ХПП»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

(підпис)
 СИМЕГУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

17 серпня 2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«вирІвСЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприЄмСтво»
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Шановні акціонери
публічного акціонерного товариства

акціонернокомерційного банку «львів»
(код ЄдрпоУ 09801546)!

Повідомляємо, що 07 червня 2018 року відбулися Загальні збори акціо-
нерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 
«Львів», на яких було прийняте рішення про збільшення статутного капіта-
лу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків (протокол Загальних зборів 
б/н від 07.06.2018 р.)

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів». 
Юридична адреса банку: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1. Теле-
фон/факс (032) 245-64-83.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 07 червня 2018 
року становить 338 905 338,00 (Триста тридцять вісім мільйонів дев’ятсот 
п’ять тисяч триста тридцять вісім) гривень 00 копійок. Загальна кількість 
акцій, що пропонується до розміщення, їх тип - 995 000 000 (Дев’ятсот 
дев’яносто п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальна вар-
тість – 00 (Нуль) гривень 10 копійок. Загальна номінальна вартість акцій, 
що передбачена до розміщення становить 99 500 000,00 (Дев’яносто 
дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Форма існування ак-
цій – бездокументарна.

Всі акціонери Публічного акціонерного товариства Акціонерно-
комерційний банк «Львів» мають рівне переважне право на придбання ак-
цій, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці на-
лежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку та 
можуть скористатися цим правом з 31 серпня 2018 року по 20 вересня 
2018 року включно. Частка акціонера від загальної кількості простих акцій 
Банку визначається за даними переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах Публічного акціонерного товариства Акціонерно-
комерційний банк «Львів» станом на 07 червня 2018 р. Якщо кількість ак-
цій, яку може придбати акціонер не ціле число, тоді кількість акцій округлю-
ється в меншу сторону до цілого числа. Акції розміщуються за ціною, що 
дорівнює ринковій вартості, яка визначена оцінкою, що проведена 
ТОВ «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ», сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності № 960/15 від 11.12.2015 року станом на 22.05.2018 р. та затвер-
джена рішенням Наглядової (Спостережної) ради банку від 22.05.2018 р. 
та становить 0 (нуль) гривень 10 копійок за одну акцію.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають 
письмову заяву про придбання акцій та перераховують:

- кошти в національній валюті на рахунок № 500400000 в ПАТ АКБ 
«Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268 у сумі що дорівнюють вартості 
цінних паперів, що ним придбаваються;

- кошти в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або євро) 
на рахунок № 500440840 в ПАТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, 
МФО 325268, у сумі що дорівнюють вартості цінних паперів, що ним при-
дбаваються. 

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я та місце проживання 
(для фізичної особи) або найменування та місцезнаходження (для юридич-
ної особи), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та пере-
раховані кошти приймаються ПАТ АКБ «Львів» не пізніше 20 вересня 
2018 р. ПАТ АКБ «Львів» видає акціонерам письмові зобов'язання про про-
даж відповідної кількості цінних паперів. Умовами розміщення акцій не пе-
редбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмо-
ву від використання свого переважного права на придбання акцій.

У разі, якщо акціонер не звернувся до Правління Банку з заявою на при-
дбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання 
свого переважного права на придбання акцій.

Укладення договорів з першими власниками здійснюється в два етапи 
та планується з 21 вересня 2018 року по 15 жовтня 2018 року включно.

Термін проведення першого етапу - з 21 вересня 2018 року по 27 верес-
ня 2018 року включно. В термін з 21 вересня 2018 року по 27 вересня 2018 
року укладаються договори купівлі-продажу акцій між Банком і акціонера-

ми, які надали банку заяву про придбання акцій та внесли кошти на реалі-
зацію свого переважного права.

Термін проведення другого етапу - з 28 вересня 2018 року по 15 жовтня 
2018 року включно. На другому етапі, в термін з 28 вересня 2018 року по 
15 жовтня 2018 року реалізуються акції додаткової емісії, які не були реалі-
зовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед іс-
нуючих акціонерів банку та компанії ResponsAbility Participations AG (Швей-
царія). Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до 
вичерпання запланованого обсягу розміщення.

Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залиши-
лися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не переви-
щують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надій-
шли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного 
додаткового випуску акцій, не задовольняються.

На підставі поданих заяв між Банком і акціонерами укладаються дого-
вори купівлі-продажу акцій. Повна оплата за договорами купівлі-продажу 
акцій, що укладені на другому етапі, здійснюються по 15 жовтня 2018 
року:

- грошовими коштами в національній валюті, виключно шляхом пере-
рахування коштів на рахунок Банку № 500400000 в ПАТ АКБ «Львів», 
ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268;

- грошовими коштами в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі 
США або євро), виключно шляхом перерахування коштів на рахунок Банку 
№ 500440840 в ПАТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268. 

Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється за раху-
нок власних коштів акціонерів, що знаходяться у їх розпорядженні. 

При придбанні акцій акціонерами-юридичними особами акціонери по-
винні подати відомості, що підтверджують наявність власних коштів – ауди-
торський висновок, баланс підприємства звіт про прибутки та збитки та звіт 
про власний капітал у відповідності до вимог чинного законодавства та 
нормативних актів Національного Банку України.

Фізичні особи, при придбанні акцій банку в розмірі одного і більше 
відсот ків статутного капіталу банку з урахуванням його збільшення, пови-
нні надати документи передбачені нормативними актами Національного 
Банку України.

Наглядова (Спостережна) рада Банку є уповноваженим органом, якому 
надаються повноваження: щодо прийняття рішення про дострокове закін-
чення укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового 
досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими 
власниками та повної оплати акцій); щодо затвердження результатів укла-
дення договорів з першими власниками, результатів приватного розміщен-
ня акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій, в тому числі 
при недосягненні запланованого обсягу; щодо прийняття рішення про від-
мову від розміщення акцій; щодо повернення внесків, унесених в оплату за 
акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки резуль-
татів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затверджен-
ня) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із 
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням 
результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від 
розміщення акцій; щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який 
має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товари-
ством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування по-
відомлення про це в офіційному друкованому органі.

Уповноваженими особами банку, яким надані повноваження: проводити 
дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводи-
ти дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій є начальник управ-
ління правового захисту ПАТ АКБ «Львів» Туркевич Ростислав Юрійович.

Повідомлення про реалізацію переважного права, що було опублікова-
но у бюлетні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 138 (2891) від 23.07.2018 року вважати недійсним.

телефон для довідок: (032) 2456483
наглядова (Спостережна) рада.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво аКцІонерноКомерцІйний БанК «лЬвІв»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 
2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, мiсто Херсон, Пестеля, 5
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19, 22-61-73
5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ksoe.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Акціонерне товариство «Херсонобленерго» (далi - Товариство) 

повiдомляє про припинення з 16 серпня 2018 року повноважень члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Кудiнової Олени Вiкторiвни (пiдстава - заява 
Кудiнової О.В. вiд 02.08.2018р. про припинення повноважень з 16 серпня 
2018р., подана у вiдповiдностi до «Положення про Ревiзiйну комiсiю 
Акцiонерного товариства «Херсонобленерго», без рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв).

Кудінова Олена Вікторівна не має у власності акцій Товариства та не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова 
особа перебувала на посадi члена Ревізійної комісії з березня 2016 р., Го-
лови Ревізійної комісії з квітня 2017р. 

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. На по-
саду члена Ревізійної комісії замiсть особи, повноваження якої припинено, 
нiкого не обрано. Головою ревізійної комісії АТ «Херсонобленерго» обрано 
Качуру Олену Миколаївну.

У зв’язку із припиненням повноважень Голови Ревізійної комісії 
АТ  «Херсонобленерго» з 16.08.2018 року, Кудiнової Олени Вiкторiвни, рі-
шенням Ревізійної комісії АТ «Херсонобленерго» (Протокол від 16.08.2018р.) 
обрано Головою Ревізійної комісії АТ «Херсонобленерго» Качуру Олену 
Миколаївну з 17.08.2018р. Посадова особа не має у власності акцій Това-
риства та не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини. Вiдповiдно до Статуту АТ «Херсонобленерго» та Положення про Ре-
візійну комісію Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається до 
переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймає посаду головного бух-
галтера юридичної особи.

Посадова особа не дала 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 Ю.В.Юрченко 
В.о. голови правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.08.2018
(дата)

аКцIонерне товариСтво «ХерСоноБленерГо»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКцIонерне товари

Ство "БанК Кредит 
днIпро"

2. Код за ЄДРПОУ 14352406
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-75-04 (056) 787-02-63
5. Електронна поштова адреса Ekaterina.Odinets@creditdnepr.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://creditdnepr.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну типу та найменування ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 

було прийнято 27.04.2018 р. одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕН-
КРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР – 15.08.2018 р.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».

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 IЗБIНСЬКА Галина Миколаївна
Член Правлiння - директор 
з операцiйної роботи

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
16.08.2018

(дата)

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 

«рIвнеоБленерГо»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 05424874
3. Місцезнаходження 33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47
5. Електронна поштова адреса INFO@ROE.VSEI.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.roe.vsei.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - 
Товариство) повiдомляє про припинення з 16 серпня 2018 року повнова-

жень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Кудiнової Олени Вiкторiвни 
(пiдстава - заява Кудiнової О.В. вiд 02.08.2018р. про припинення повно-
важень з 16 серпня 2018р., подана у вiдповiдностi до «Положення про 
Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства 
«РIВНЕОБЛЕНЕРГО», без рiшення загальних зборiв акцiонерiв).Керую-
чись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персо-
нальних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних. Кудiнова О.В. на посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства перебувала з 06.04.2017р. Часткою в статутному капiталi То-
вариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посаду замiсть особи, повноваження якої припиненi, 
нiкого не обрано.

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 Голова правлiння Невмержицький Сергiй Ми-
колайович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)17.08.2018(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 аКцIонерне товариСтво 

«УКраїнСЬКий наУКоводоСлIдницЬКий I 
КонСтрУКторСЬКий IнСтитУт по роЗроБцI 

маШин I УСтатКУвання для перероБКи 
плаСтичниХ маС, ГУми I ШтУчної ШКIри» 

«УКрндIплаСтмаШ»
2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення 

Позачерговими загальними зборами акціонерів 15.08.2018 р. у зв'язку із 
припиненням Приватного акціонерного товариства «Український науково-
дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткуван-
ня для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпласт-
маш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський 
інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, 
гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» прийнято рішення припинити по-
вноваження тимчасово виконуючого обов'язків Голови Правління Мосто-
венко Світлани Олександрівни. Розмір пакета акцій - 0%. Перебувала на 
посаді тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління з 02 липня 2018 
року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За-
мість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 15.08.2018 р. у зв'язку із 
припиненням Приватного акціонерного товариства «Український науково-
дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткуван-

ня для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпласт-
маш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський 
інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, 
гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» прийнято рішення припинити 
пов новаження члена Правління Василенко Людмили Олександрівни. Роз-
мір пакета акцій - 0%. Перебувала на посаді члена Правління з 04 вересня 
2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 15.08.2018 р. у зв'язку із 
припиненням Приватного акціонерного товариства «Український науково-
дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткуван-
ня для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпласт-
маш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський 
інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, 
гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» прийнято рішення обрати на по-
саду голови комісії з припинення Мостовенко Світлану Олександрівну. Роз-
мір пакета акцій - 0%. Строк, на який обрано, - до завершення процедури 
перетворення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років, - перший за-
ступник Голови Правління, бухгалтер.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 15.08.2018 р. у зв'язку із 
припиненням Приватного акціонерного товариства «Український науково-
дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткуван-
ня для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпласт-
маш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський 
інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, 
гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» прийнято рішення обрати на по-
саду члена комісії з припинення Василенко Людмилу Олександрівну. Роз-
мір пакета акцій - 0%. Строк, на який обрано, - до завершення процедури 
перетворення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років, - бухгалтер.

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

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

2. Голова комісії з припинення  Мостовенко С.О.  16.08.2018
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво «УКраїнСЬКа оХоронно
СтраХова КомпанIя»

2. Код за ЄДРПОУ: 23734213
3. Місцезнаходження: 03056 Київ, Борщагівська, 145
4. Міжміський код, телефон та факс: 457-80-80, 457-80-80
5. Електронна поштова адреса: office@uosk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі - Товари-
ство) від 16.08.2018 року, протоколом №160818/1, звільнено 16.08.2018 
року з посади Генерального директора Товариства Парфенюка Сергія 
Сергійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) за власним бажанням, відповідно до ст. 38 Кодексу законів про 
працю України. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє 
така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсот-
ків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. По-
саду Генерального директора Товариства Парфенюк Сергій Сергійович 
займав з 05.03.2015 року по 16.08.2018 року. Зміни у персональному скла-
ді посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради 
Товариства від 16.08.2018 року (протокол №160818/1). На посаду Гене-
рального директора Товариства замість звільненої особи призначено Ба-
ранову Ганну Вікторівну.

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі - Товари-
ство) від 16.08.2018 року, протоколом №160818/1, обрано Генеральним ди-
ректором Товариства Баранову Ганну Вікторівну (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) з 17.08.2018 року. Розмір пакета акцій 
(у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі То-
вариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Обрана на посаду Генерального директора 
Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персонально-
му складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової 
ради Товариства від 16.08.2018 (протокол №160818/1). Протягом останніх 
5 (п'яти) років обіймала наступні посади: 22.10.2012 - 09.10.2015 Приватне 
акціонерне товариство «Український страховий капітал», начальник управ-
ління корпоративного страхування; 05.01.2016 - 29.04.2016 Приватне акціо-
нерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія», начальник 
юридичного відділу; 29.07.2016 - 17.11.2016 Приватне акціонерне товари-
ство «Страхова компанія «Рідна», заступник Голови Правління з продажу 
страхових продуктів; 26.03.2018 - 31.07.2018 Товариство з додатковою від-
повідальністю «Страхова компанія «Одрекс», Генеральний директор. 

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  Баранова Г.В.
17.08.2018

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «УКраїнСЬКий наУКово
доСлIдницЬКий I КонСтрУКторСЬКий 
IнСтитУт по роЗроБцI маШин I УСтатКУван
ня для перероБКи плаСтичниХ маС, ГУми I 
ШтУчної ШКIри» «УКрндIплаСтмаШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com 
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про припинення емітента - 15.08.2018 р. Назва 

уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, - загальні збори 
акціонерів. Причини такого рішення - у зв'язку з тим, що організаційно-
правова форма (акціонерне товариство), в якій на цей час перебуває Това-
риство, вимагає великих витрат на своє утримання, а також передбачає ве-
лику кількість організаційних заходів, передбачених чинним законодавством, 
таких як забезпечення обігу акцій, проведення щорічного обов'язкового ау-
диту, розкриття інформації, тощо. Спосіб припинення юридичної особи 
(злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство) - перетворення. 
Дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких роз-
глядалось зазначене питання, - 15.08.2018 р., результати голосування: 
«за» - 20 000 000 голосів, «проти» - 0 голосів. Повне найменування юридич-
ної особи правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розроб-
ці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкі-
ри» «УкрНДІпластмаш». Розмір статутного капіталу правонаступника - 
1000000,00 грн. Порядок розподілу активів та зобов'язань: активи та 
зобов'язання Товариства передаються в повному обсязі за передавальним 
актом товариству-правонаступнику. Порядок та умови обміну акцій (часток, 
паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичної особи - 
правонаступника: 1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства-
правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 
1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені. 2) Обмін акцій Товариства 
на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника здійснюється 
шляхом включення акціонера Товариства до числа учасників товариства-
правонаступника та зазначення його, як учасника, в установчому документі 
товариства-правонаступника. 3) Вартість частки учасника у статутному капі-
талі товариства-правонаступника дорівнює номінальній вартості акцій Това-
риства, які належать акціонеру. Розподіл часток здійснюється із збережен-
ням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному 
капіталі Товариства. Розмір статутного капіталу товариства-правонаступника 
дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

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

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

2. Голова комісії з припинення  Мостовенко С.О.  16.08.2018

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво аУдиторСЬКа фІрма «де вІЗУ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
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 
Кордонець Валентина Дмитрівна 15.08.2018 звільнена з посади головного 

бухгалтера ПрАТ АФ «Де Візу» наказом В.о. Генерального директора ПрАТ АФ 

«Де Візу» №72-К/З від 15.08.2018 за власним бажанням згідно зі ст.38 КЗпП 
України. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Пакетом акцій в 
статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надано. На посаді перебувала з 27.03.2018 по 15.08.2018 року. За-
мість звільненої особи призначено Павловську Тетяну Олексіївну.

Павловська Тетяна Олексіївна призначена на посаду головного бухгалтера 
з 16.08.2018 року наказом В.о. Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» 
№74-К/П від 15.08.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Призначена на посаду безстроково, не володіє акціями в ста-
тутному капіталі товариства. Згоди на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надано. Протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: голо-
вний бухгалтер ТОВ «Інтернешнл Медікал Центр», ТОВ «Лабораторія меблів», 
ПрАТ «Радіокомпанія «ГАЛА», КП «Київське інвестиційне агенство».

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
16.08.2018
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У зв’язку із отриманням 15.08.2018 року письмового повідомлення від акціо-
нера БНП Паріба, якому належить 60 % акцій ат «УКрСиББанК» (на-
далі – Банк), про заміну свого представника в Спостережній Раді Банку, а саме 
Філіпа Агіньє (Philippe AGUIGNIER) на Люка Дельво (LUC DELVAUX), повнова-

ження Філіпа Агіньє як члена Спостережної ради припиняються з 15.08.2018 
року, а Люк Дельво набуває повноважень члена Спостережної ради з 15.08.2018 
року. Часткою у статутному капiталi Люк Дельво не володiє. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по 
розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штуч-
ної шкiри» «УкрНДIпластмаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних папе-

рів - 14.08.2018 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або наймену-

вання юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосу-
ючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій - Яковенко Юрій Борисович. Дія (набуття або від-
чуження) - набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбува-
лась - прямо. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості 
голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсум-
ковий пакет голосуючих акцій) - 4,9%. Розмір частки власника (власників) 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності 
на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 13,52845%. Ві-
домості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або наймену-
вання та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо 
він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга 
володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - Яковен-
ко Юрій Борисович самостійно розпоряджається акціями. Дата, в яку по-
рогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відсутня.

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

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

2. Голова комісії з припинення  Мостовенко С.О.  16.08.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «УКраїнСЬКий наУКоводоСлIдницЬКий I 
КонСтрУКторСЬКий IнСтитУт по роЗроБцI маШин I УСтатКУвання для перероБКи 

плаСтичниХ маС, ГУми I ШтУчної ШКIри» «УКрндIплаСтмаШ»

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 
«черКаСЬКа риБоводномелIоративна 

СтанцIя»
2. Код за ЄДРПОУ 00725246; 3. Місцезнаходження 20243, Черкаська 

обл., Звенигородський р-н, с. Княжа; 4. Міжміський код, телефон та факс 
0675817374; 5. Електронна поштова адреса em00725246 @ab.ck.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації em00725246.ab.ck.ua; 7. Вид особливої 
інформації  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Черкаська РМС» вiд 15.08.2018 р. ди-

ректора Терехова Юрiя Володимировича звiльнено з посади за згодою сторiн 
з 15 серпня 2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував 
на посадi три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення пас-
портних даних. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Черкаська РМС» вiд 
15.08.2018 р.призначено директором товариства Пасєку Василя 
Олексiйовича на термiн безстроково. Посадова особа останнiх п’ять рокiв 
займала посаду директора ТОВ «ВIНСЕР». Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента – 0,0003 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспорт-
них даних.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Директор   Пасєка Василь Олексiйович
 16.08.2018 р.

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 

«Черкаська рибоводно-мелiоративна станцiя»
2. Код за ЄДРПОУ 00725246; 3. Місцезнаходження 20243, Черкась-

ка обл., Звенигородський р-н, с. Княжа; 4. Міжміський код, телефон та факс 
0675817374; 5. Електронна поштова адреса em00725246 @ab.ck.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації em00725246.ab.ck.ua; 7. Вид особливої 
інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 07.07.2018 р. було прийняте рiшення 

про змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 15.08.2018 р. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни типу: Публiчне акцiонерне 
товариство «Черкаська рибоводно-мелiоративна станцiя». Повне наймену-
вання акцiонерного товариства пiсля змiни типу: Приватне акцiонерне то-
вариство «Черкаська рибоводно-мелiоративна станцiя».

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Директор  Пасєка Василь Олексiйович
16.08.2018 р.

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 аКцІонерне 

товариСтво «БериСлавСЬКий маШиноБУ
дІвний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00211004
3. Місцезнаходження : 74300 Херсонська область, м.Берислав, вул. 

Введенська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: (05546)7-49-38; (05546)7-54-83
5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.bmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення з посади прийнято Наглядовою радою Приват-

ного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод» від 
15.08.2018 року, Протокол № 10. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви посадової особи на 
звільнення за власним бажанням та у відповідності з част.1 ст.61 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», пп.9.2.2.7. Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Бериславський машинобудівний завод», та п. 8.1. і п. 8.2. Поло-
ження про Правління Приватного акціонерного товариства «Бериславський 
машинобудівний завод». Посадова особа Бондарь Сергій Іванович, яка займа-
ла посаду члена правління Товариства, звільнена. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 05.04.2018 р. по 15.08.2018 р. Замість звільненої особи 
на посаду члена правління нікого не призначено. Інформація про паспортні 
дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

III. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  Бабаков С.о.
16.08.2018 р.
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Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Декстон», яко-
му належить 100% акцій товариства 15.08.2018 року прийняте рiшення про 
припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Декстон» (місцезнаходження: 43000, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Трункіна, 12, код ЄДРПОУ 13353154, розмір статутного капіта-
лу 109 137,50грн. ). При перетворенні Товариства все його майно, всi активи 
i зобов’язання переходять до правонаступника – Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Декстон». Протягом 30 днів починаючи з 15 серпня 2018 
року Товариство письмово повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення 
щодо припинення Товариства шляхом перетворення. Кредитор, вимоги яко-

го до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 
20  днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства 
може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства 
однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення 
договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання 
зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не пе-
редбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо креди-
тор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, 
вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо 
зобов’язань перед ним. Голова комісії з припинення Роговська А.І.

приватне аКцІонерне товариСтво «деКСтон»
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕР-

ТРЕЙДІНГ»
місцезнаходження товариства:
Україна, 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро (м. Дніпропе-

тровськ), вул. Набережна Перемоги, 32.
Шановні акціонери!

28 вересня 2018 року о 14.20 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, 
пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «А», відбудуться загальні збори 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІН-
ТЕРТРЕЙДІНГ» (надалі ПРАТ «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ» або 
Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 28 вересня 2018 року з 14.00 год. до 14.15 год. за адресою: м. 
Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «А».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24 вересня 2018 року. 

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у загальних зборах товариства.

проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів Товариства.

3. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів Правління.

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів На-
глядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2016 - 2017 роках. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. 
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
11. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.
проекти рішень з переліку питань 
проекту порядку денного загальних зборів:
1. про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано
ві, яка надає товариству додаткові послуги щодо виконання функцій 
лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних

зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній 
установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-
СЕРВІС-РЕЄСТР", з якою Товариством укладено договір.
1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчен-
ня загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-
РЕЄСТР".
2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за
гальних зборів товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних збо-
рів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні 
збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних збо-
рів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Това-
риства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, яким надано пропози-
цію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розгляда-
ються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Това-
риства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 
засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком 
печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні під-
пис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є ак-
ціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;  
г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рі-
шення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумуля-
тивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку 
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого пи-
тання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами 
одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування 
голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропо-
зиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект 
рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер пови-
нен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питан-
ня порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів 
рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох про-
ектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами 
рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер та-
кож має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропо-
нованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішен-
ня (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшіс-
тю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних збо-
рах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кіль-
кість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймаєть-
ся простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для учас-
ті в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість
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розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну чер-
говості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох 
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 
положень та чинного законодавства України.
3. розгляд звітів правління товариства про результати фінансово
господарської діяльності в 2016  2017 роках. прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів правління.
3.1. Роботу Правління Товариства в 2016 - 2017 роках визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
3.2. Звіти Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 - 2017 роки затвердити.
4. розгляд звітів наглядової ради товариства про результати діяль
ності в 2016  2017 роках. прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 - 2017 роках визнати задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства 
і положенням його установчих документів.
4.2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2016 - 2017 роки затвердити.
5. розгляд висновків ревізора товариства про результати перевірки 
фінансовогосподарської діяльності в 2016  2017 роках. прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора товари
ства.
5.1. Роботу Ревізора Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів.
5.2. Звіти Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
8. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 4 669 тис. грн. (чотири мільйони 
шістсот шістдесят дев'ять тисяч двадцять шість гривень 99 копійок), отри-
маний Товариством у 2016 році.
8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отримано-
го Товариством у 2016 році:
- 4 669 тис. грн. (чотири мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч 
двадцять шість гривень 99 копійок), що складає 100% від суми прибутку, 
отриманого Товариством за 2016 рік, залишити не розподіленим.
8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами госпо-
дарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачу-
вати.
9. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2017 році.
9.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 3 283 тис. грн. (три мільйона двісті 
вісімдесят дві тисячі вісімсот п'ять гривень 49 копійок), отриманий Товари-
ством у 2017 році.
9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отримано-
го Товариством у 2017 році:
- 3 283 тис. грн. (три мільйона двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот 
п'ять гривень 49 копійок), що складає 100% від суми прибутку, отрима-
ного Товариством за 2017 рік, залишити не розподіленим.. 
9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами госпо-
дарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачу-
вати.
10. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Стату
ту в новій редакції.
10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та 
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у дію-
чому законодавстві України;
- можливістю загальними зборами товариства вирішувати будь-які пи-
тання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядо-
вої ради;
- скасуванням в Товаристві органу контролю “Ревізор”.
10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Ста-
туту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
28.09.2018 р.
10.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представни-
ка Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому 
законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій 
редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 28.09.2018 р.

11. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
11.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства:
- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління.
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламен-
тують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата про-
ведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій 
рішенням загальних зборів від 28.09.2018 р.
11.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-
ції, затвердженій рішенням загальних зборів від 28.09.2018 р., вважати та-
кими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
11.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису По-
ложень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в ре-
дакціях, затверджених рішенням загальних зборів 28.09.2018 р.
12. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле
нів наглядової ради товариства.
12.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
12.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства 
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами акціонерів Товариства.
13. обрання членів наглядової ради товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
14. Затвердження умов цивільноправових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами на
глядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, об
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр
актів) з членами наглядової ради.
14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
14.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законо-
давством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати 
цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Нагля-
дової ради Товариства.
14.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради 
Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
15. прийняття рішення про припинення повноважень ревізора това
риства.
15.1. Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства.
15.2. Вважати повноваження діючого Ревізора Товариства такими, що 
втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними збо-
рами акціонерів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://pit.ucoz.org/.

Інформація про кількість акцій:
Станом на 09.08.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 85 164 (вісімдесят п’ять тисяч сто шіст-
десят чотири) штуки простих іменних акцій.

Станом на 09.08.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 85 129 (вісімдесят п’ять ти-
сяч сто двадцять дев’ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслан-
ня акціонерам даного повідомлення до 27 вересня 2018 року (включно) з 
понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. 
до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемо-
ги, 42-Б, офіс 23. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів осо-
ба – член Правління Товариства пані Єршова Ніна Сергіївна. Телефон для 
довідок: +38 (056) 735-31-37, +38 (056) 790-72-85 .

28 вересня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
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також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 

до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них 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 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціо-
нерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансовогосподарської діяльності
прат «КомпанІя «приват ІнтертрейдІнГ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування показника 2017 рік 2016 рік 2015 рік
Усього активів 121 464 110 215 85 029
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 542 2 322 756
Запаси 198 221 219
Сумарна дебіторська заборгованість 63 932 34 222 10 744
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 421 21 184 25 320
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

42 575 39 292 34 623

Власний капітал 52 995 49 712 45 043
Зареєстрований (статутний) капітал 9 061 9 061 9 061
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 68 469 60 503 39 986
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

3 283 4 669 6 834

Середньорічна кількість акцій (шт.) 85 164 85 164 85 164
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

38,55 54,82 80,25

прат «КомпанІя «приват ІнтертрейдІнГ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Декстон"

2. Код за ЄДРПОУ 13353154
3. Місцезнаходження 43000, Луцьк, вул. Трункiна, 12, 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03322 24-55-47 03322 24-55-47

5. Електронна поштова адреса dekston@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

Єдиним акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Декстон «, 
якому належить 100% акцiй товариства 15.08.2018 року прийняте рiшення 

про призначення на термiн до припинення акцiонерного товариства шля-
хом перетворення посадових осіб :

Голова комісії з припинення – Роговська Антоніна Іванівна. Розмір част-
ки в статутному капіталі 0%. Попереднi посади протягом 5 рокiв: голова 
правлiння ПрАТ «Декстон». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

Член комісії з припинення – Роговський Руслан Миколайович. Розмір 
частки в статутному капіталі 100%. Попереднi посади протягом 5 рокiв: го-
ловний інженер ФОП Чижевська В.М. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

Член комісії з припинення – Чижевська Валентина Миколаївна. Розмір 
частки в статутному капіталі 0%. Попереднi посади протягом 5 рокiв: 
ФОП  ЧижевськаВ.М. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. 

Голова комiсiї з припинення  Роговська Антонiна Iванiвна

приватне аКцIонерне товариСтво  
«деКСтон»
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индекс пфтС в четверг ускорил рост
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг подскочил на 

2,13% - до 519,24 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,68 млрд грн, в 

том числе акциями – 3,26 млн грн.
По итогам дня подорожали акции «Турбоатома» 

(+2,51%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,29%).

Снизились в цене акции «Донбассэнерго» (-4,02%), 
«Укрнафты» (-2,61%) и «Центрэнерго» (-0,59%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» в четверг 
снизился на 0,28% - до 1623,4 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 
16:15 кв повысился на 0,36% - до 446,15 пункта при объ-
еме торгов 164 тыс. злотых (1,18 млн грн).

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 

«Елопак-Фастів»
2. Код за ЄДРПОУ: 00418082
3. Місцезнаходження: 08500 м.Фастів, Київська область, Вул. Велико-

снітинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5375343, (044) 5375342
5. Електронна поштова адреса: Nelia.Petrova@elopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою Товариства 15 серпня 2018 року прийнято рішення 

про надання згоди на укладання Договору №. 3863-RF-GEO/F-RYS між 
Приватним акціонерним товариством «Елопак-Фастів» та «Кампа» Лтд., 
(м. Тбілісі, Грузія) на поставку покупцю пакувального матеріалу та стрічки 
поліетиленової LS-Strip до нього для пакування рідких харчових продуктів 
та надання послуг додрукарської підготовки на загальну суму 3000000 (три 
мільйони) євро, що на дату прийняття рішення еквівалентно 
39 958.38 тис. грн., що становить 19,3221 % від вартості активів емітента за 
даними річної фінансової звітності за 2017 рік

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  Гаврилюк К.Я.
17.08.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «елопаКфаСтІв»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Декстон"

2. Код за ЄДРПОУ 13353154
3. Місцезнаходження 43000, Луцьк, вул. Трункiна, 12, 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03322 24-55-47 03322 24-55-47

5. Електронна поштова адреса dekston@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення 

емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення 
або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду

Єдиним акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Дек-
стон», якому належить 100% голосуючих акцiй i 100% акцiй у статут-
ному капiталi товариства 15.08.2018 прийняте рiшення про припи-

нення Товариства у зв'язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення у 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Декстон» (мiсце-
знаходження: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Трункiна, 12, код 
ЄДРПОУ 13353154, розмiр статутного капiталу 109 137,50грн.). При-
чиною прийняття рiшення стала мiнiмiзацiя витрат товариства, 
пов'язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, 
як акцiонерне товариство.При перетвореннi ПрАТ «Декстон», все 
його майно, всi активи i зобов’язання переходять за передавальним 
актом до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Декстон». 
Розмiр статутного капiталу не змiнюється. Розподiл часток створюва-
ного Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Декстон» 
вiдбувається зi збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було 
мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ «Декстон», що перетво-
рюється. Одна акцiя номiнальною вартiстю 0,25 грн. конвертується в 
частку вартiстю 0,25 грн. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Декстон». Розмiр частки учасника у статутному капiталi Товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Декстон» дорiвнює розмiру належ-
них йому акцiй у статутному капiталi Приватного акцiонерного това-
риства «Декстон», до перетворення.
Голова комiсiї з припинення Роговська Антонiна Iванiвна

приватне аКцIонерне товариСтво  
«деКСтон»

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 +38044-393-74-00 

+38044-393-74-06
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Согласно Решения Єдиного акционера ПАТ «КБ ЦЕНТР» від 13.07.2018 

по реорганізації шляхом приєднення ПАТ «КБ «Центр» до ПАТ «МТБ 
БАНК»: п.6. Призначити такий персональний склад Комісії з Реорганізації: 
голова Комісії з Реорганізації – пан Климович Ілля Леонідович; члени Комі-
сії з Реорганізації: •пані Макаренко Наталія Василівна; •пан Яблочніков 
Олександр Дмитрович; • пан Федорущенко Богдан Віталійович; •пані Лати-
пова Лариса Іванівна встановлено, що рішення щодо призначення персо-
нального складу Комісії з Реорганізації набуває чинності з моменту отри-
мання дозволу НБУ на Реорганізацію від 10.08.2018

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. 2018.08.17
(дата)

НОВИНИ
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Среди индексных акций дорожали бумаги «Агротона» 
(+7,66%) и «Кернела» (+1,37%).

В «красной зоне» торговались акции KSG Agro (-5,61%) 
и «Астарты» (-0,6%).

Банки Украины увеличили портфель овГЗ 
на 2,123 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) украинских банков 17 августа увеличился 
на 2,123 млрд грн (на 0,33%) – до 368,719 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального 
банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель 
ОВГЗ возрос на – 2,471 млрд грн, до 749,309 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался 
без изменений, юрлиц увеличился – на 0,380 млрд грн, 
физлиц – на 0,112 млрд грн, нерезидентов сократился - 
на 0,144 млрд грн.

Официальный курс на 17 августа – 27,670533 грн/$1.

Госфинмониторинг обнародовал 
индикаторы сокрытия бенефициарной 

собственности
Индикаторами сокрытия бенефициарной собственно-

сти является нежелание или невозможность СОБ-
СТВЕННИКА предоставлять клиенту личную информа-
цию или информацию о своем бизнесе, корпоративной 
истории, источнике дохода, почему он проводит такую 
деятельность и с кем осуществляет операции, а также о 
характере своего бизнеса в отношениях с третьими ли-
цами, в частности, находящимися в иностранных юрис-
дикциях.

Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по 
разработке финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финан-
совой разведки «Сокрытие бенефициарных собственни-
ков» (июль-2018), обнародованной на сайте 
Госу дар ственной службы финансового мониторинга 
Украины (Госфинмониторинга).

В документе также отмечается, что индикаторами 
сокрытия бенефициарной собственности физическими 
лицами и связанными с ними лицами являются, в част-
ности: настаивание на использовании посредника и 
активное избегание личного контакта без достаточных 
на то обоснований; проведение сомнительных опера-
ций с учетом возраста клиента (что особенно актуаль-
но для несовершеннолетних клиентов); собственники 
являются политическими деятелями или имеют семей-
ные или профессиональные связи с лицом, занимаю-
щемся политической деятельностью.

Что касается юридических лиц или правовых образо-
ваний, то здесь индикаторами являются, в частности: 
длительный период бездействия после регистрации с 
последующей внезапной и непонятной активностью фи-
нансовой деятельности; регистрация под именем без 
указания на деятельность компании или похожим на на-
звание других компаний; использование электронных 
адресов с необычным доменом (например, Hotmail, 
Gmail, Yahoo и т.д.).

Опасения также могут вызвать следующие признаки: 
юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его 

нет на интернет-платформах или в социальных сетях 
(например, LinkedIn, XING и т.п.); декларирует очень 
большое количество бенефициаров; руководитель или 
контрольный акционер не принимают активного участия 
в управлении компанией и предоставляют полномочия 
подписывать документы без достаточных оснований 
множеству лиц.

инфляция в еврозоне в июле ускорилась 
до 2,1%  максимума с декабря 2012г

Потребительские цены в еврозоне в июле выросли на 
2,1% относительно того же месяца прошлого года, сви-
детельствуют окончательные данные Статистического 
управления Европейского союза.

Темпы повышения ускорились по сравнению с июнь-
скими 2%.

Опубликованные в пятницу данные совпали как с 
предварительными показателями, так и со средним про-
гнозом аналитиков. При этом рост цен в прошлом меся-
це стал максимальным с декабря 2012 года, отмечает 
Trading Economics.

Усиление инфляции в еврозоне было обусловлено, в 
частности, ускорением темпов повышения стоимости 
энергоносителей (до 9,5% против 8% в июне). Между 
тем цены на продукты питания, алкоголь и табачные из-
делия поднялись всего на 2,5% по сравнению с 2,7% в 
первый месяц лета.

Рост цен на услуги составил в июле 1,4% против 1,3% 
в предшествующем месяце.

Потребительские цены без учета таких волатильных 
факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов 
питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслежи-
вает ЕЦБ), в прошлом месяце увеличились на 1,1% в 
годовом выражении по сравнению с 0,9% в июне.

Целевой показатель Европейского центрального бан-
ка (ЕЦБ) для инфляции составляет «немногим менее 
2% в годовом выражении».

нефть марки WTI заканчивает в минусе 
седьмую неделю подряд, Brent торгуется у 

$71,4 за баррель
Нефть эталонных марок слабо дешевеет в ходе тор-

гов в пятницу, при этом цена WTI завершает в минусе 
седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось послед-
ние три года.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:11 мск уменьшилась на $0,04 
(0,06%) - до $71,39 за баррель. В четверг контракты по-
дорожали на $0,67 (0,95%) - до $71,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опу-
стилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $65,45 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии контракты сни-
зились в цене на $0,45 (0,69%) - до $65,46 за баррель.

WTI с начала недели подешевела на 3,2%, Brent - на 
1,2%.

На текущей неделе главными негативными факто-
рами для нефтяного рынка стали данные о значитель-
ном росте запасов топлива в США и укрепление дол-
лара.
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Как сообщалось, запасы нефти в Штатах на минувшей 
неделе подскочили на 6,81 млн баррелей, максимальны-
ми темпами с марта 2017 года. Кроме того, резервы 
нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая 
на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после 
снижения в течение 12 предыдущих недель.

Вместе с тем экономические проблемы Турции, уси-
ленные американскими санкциями, привели к падению 
курса нацвалюты и ослабили спрос инвесторов на акти-
вы развивающихся стран в целом, что вызвало укрепле-
ние доллара. А сильный доллар снижает инвестицион-
ную привлекательность сырьевых товаров, включая 
нефть.

«Если турецкий кризис продолжит ухудшаться, это 
вызовет опасения по поводу мировой экономики, кото-
рые и так высоки из-за конфликта США с Китаем, - гово-
рит аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities 
Cатору Ёсида. - Также котировки нефти могут оказаться 
под давлением, если запасы в США продолжат расти, 
что необычно для августа».

доллар СШа стабилен к евро и иене,  
лира продолжает дорожать

На мировом валютном рынке наблюдается необычное 
спокойствие утром в пятницу: колебания основных ми-
ровых валют друг к другу не превышают 0,1%.

Евро торгуется в 9:10 мск в районе $1,1376 против 

$1,1377 на закрытие сессии в четверг.
Стоимость единой европейской валюты находится к 

указанному времени в районе 126,13 иены по сравне-
нию со 126,17 иены в предыдущую сессию. Курс дол-
лара составляет 110,86 иены против 110,90 иены на-
кануне.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику кур-
са доллара относительно 16 основных мировых валют, 
стабилен.

Тем временем турецкая лира умеренно растет к дол-
лару в ходе торгов в пятницу после подъема на 1,9% на-
кануне. Заявления министра финансов США Стивена 
Мнучина о том, что Вашингтон может ввести новые санк-
ции в отношении Турции, если страна не отпустит аме-
риканского пастора Эндрю Брансона, не смогли негатив-
но повлиять на лиру.

ЦБ Китая снизил официальный курс юаня к доллару 
на 0,1%, до 6,8894 юаня за $1.

Накануне юань поднимался к доллару на 0,4% на но-
вости, что делегация министерства торговли Китая во 
главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце 
августа посетит США по приглашению американской 
стороны.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы  

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 3
2. ПРАТ АФ «ДЕ ВІЗУ» 7
3. АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 6
4. ПРАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 8
5. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2
6. ПРАТ ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2
7. ПРАТ ДЕКСТОН 9
8. ПРАТ ДЕКСТОН 12
9. ПРАТ ДЕКСТОН 13
10. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 13
11. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 3
12. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 4
13. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 9
14. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 9
15. ПРАТ ІРШАВРЕМВЕРСТАТ 1
16. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 13
17. ПРАТ КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ» 10
18. ПРАТ ЛЬВІВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ 5
19. ПРАТ РАДІАНТ 2
20. ПРАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 6
21. ЗАТ СОЮЗАВТО 5
22. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 7
23. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЗРОБЦІ МАШИН І 

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І ШТУЧНОЇ ШКІРИ» «УКРНДІПЛАСТМАШ» 
6

24. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЗРОБЦІ МАШИН І 
УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І ШТУЧНОЇ ШКІРИ» «УКРНДІПЛАСТМАШ» 

7

25. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЗРОБЦІ МАШИН І 
УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І ШТУЧНОЇ ШКІРИ» «УКРНДІПЛАСТМАШ» 

8

26. АТ УКРСИББАНК 8
27. АТ ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО 4
28. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ 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 № 18158
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
17.08.2018 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 


