
№196 (2949) 12.10.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, 
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Па-
наса Мирного, буд. 9, прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32248073, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії S тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 
2014 року №190/2/2014, видане 30 грудня 2014 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 151-Кф-С-о від 
09 жовтня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 

директора департаменту реєстрації емісій цінних папе-
рів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Па-
наса Мирного, буд. 9, прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32248073, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії Т тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 
2014 року №191/2/2014, видане 30 грудня 2014 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 152-Кф-С-о від 
09 жовтня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
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№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Па-
наса Мирного, буд. 9, прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32248073, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії U тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 
2014 року №192/2/2014, видане 30 грудня 2014 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 153-Кф-С-о від 
09 жовтня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Па-
наса Мирного, буд. 9, прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32248073, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії V тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 
2014 року №193/2/2014, видане 30 грудня 2014 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 154-Кф-С-о від 
09 жовтня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Па-
наса Мирного, буд. 9, прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32248073, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії Y тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 
2014 року №196/2/2014, видане 17 лютого 2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 155-Кф-С-о від 
09 жовтня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 

№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Па-
наса Мирного, буд. 9, прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32248073, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії Z тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 
2014 року №197/2/2014, видане 01 квітня 2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 156-Кф-С-о від 
09 жовтня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Па-
наса Мирного, буд. 9, прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32248073, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії АВ тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 
2014  року №199/2/2014, видане 01 квітня 2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 157-Кф-С-о від 
09  жовтня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СТОЛИЦЯ», вул. Па-
наса Мирного, буд. 9, прим. 32 в літ. А, м. Київ, 01011, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32248073, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії АF тов «Столиця». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «СТОЛИЦЯ» від 31 жовтня 
2014  року №203/2/2014, видане 21 травня 2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 158-Кф-С-о від 
09  жовтня 2018 року. 
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*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 
№2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за №2128/24660 (зі змінами), та наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Будівельні проекти»: 
01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 34764782, на скасування реє-
страції випуску інвестиційних сертифікатів Пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестицій-
ного фонду «Соціальний» у зв’язку з його ліквідацією, 
скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифіка-
тів пайового венчурного недиверсифікованого за-
критого інвестиційного фонду «Соціальний» товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Будівельні проекти» на за-
гальну суму 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень, у 
кількості 1 000 000 (один мільйон) штук, номінальною 
вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Скасовано реє-
страцію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Па-
йового венчурного недиверсифікованого закритого ін-
вестиційного фонду «Соціальний» Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «Будівельні проекти», що зареєстрований 
17.04.2009 року Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Соціальний» Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «Будівельні проек-
ти» від 17.04.2009 року № 1530, що видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо-
рядження № 0317-СІ від 10 жовтня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвестицій-
ного фонду, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 
№2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за №2128/24660 (зі змінами), та наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Будівельні проекти»: 
01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, ідентифікаційний 
код юридичної особи: 34764782, на скасування реєстра-
ції випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчур-
ного недиверсифікованого закритого інвестиційного фон-
ду «Капітал» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайово-
го венчурного недиверсифікованого закритого інвес-
тиційного фонду «Капітал» товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами 
«Будівельні проекти» на загальну суму 1 000 000 000,00 

(один мільярд) гривень, у кількості 1 000 000 (один міль-
йон) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) 
гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифіко-
ваного закритого інвестиційного фонду «Капітал» Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Будівельні проекти», що зареє-
стрований 17.04.2009 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційно-
го фонду «Капітал» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Будівельні 
проекти» від 17.04.2009 року № 1531, що видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку – роз-
порядження № 0318-СІ від 10 жовт ня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «КІМОЛ» 
(вул. Є. Сверстюка, 4, м. Київ, 02002, код за ЄДРПОУ: 
00451369) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
прат «КІмол» (код за ЄДРПОУ: 00451369) – розпоря-
дження № 297-др-З від 09 жовтня 2018 року.

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

«11» жовтня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих пат «племзавод 
«василівка» (вул. Ю.Вєтрова, буд. 20/1, м. Суми, 40020, 
код за ЄДРПОУ: 00486758) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг акцій ПАТ «Племза-
вод «Василівка» (код за ЄДРПОУ: 00486758) – розпо-
рядження № 298-др-З від 10 жовтня 2018 року. 

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

«12» жовтня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196, 12 жовтня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих прат «надЄЖда» 
(вул. О.Станкова, 10, м. Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська  обл., 50102, код за ЄДРПОУ: 00383295 на зупинен-
ня обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг простих іменних акцій 
ПрАТ  «НАДЄЖДА» (код за ЄДРПОУ 00383295) – розпо-
рядження № 299-др-З від 10 жовтня 2018 року. 

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

«12» жовтня 2018 року.

11.10.2018 р.

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

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне то-
вариСтво «альфа-КапІтал». 2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента – 04808650. 3.Місцезнаходження емітента -38730, Полтав-
ська обл., Полтавський р-н, с.Рунівщина, вул.Михайла Гаврилка, буд.15. 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента -(0532)611-853. 5.Електронна 
поштова адреса емітента- 04808650@atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації – http://04808650.bs1998.info. 7.Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу ІІІ- Відомості про набуття прямо або опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які нале-
жать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «АЛЬФА-КАПІТАЛ» повідомляє, що 10.10.2018р. отримало інфор-

мацію від особи відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні 
товариства», а саме: 

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню 

набуття такого пакета акцій включно з днем набуття- 0,03грн. (нуль гривень 
три копійки); 

дата набуття такого пакета- 09.10.2018р.; 
прізвище, ім’я, по батькові особи- Павлюченко Юлія Михайлівна; 
розмір частки (у відсотках), яка прямо належала особі в загальній кіль-

кості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій-94,84%; в за-
гальній кількості голосуючих акцій- відсутня інформація;

розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кіль-
кості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій-95,21%; в 
загальній кількості голосуючих акцій- відсутня інформація;

прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної 
особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених 
статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»-відсутня інфор-
мація, власник домінуючого контрольного пакету акцій діє одноособово.

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

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

2. директор      (підпис)       о.п.павлюченко 10.10.2018 року

(надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ 00481324, місцезнаходження: 
61085, Харківська обл.,

місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 1, корпус 45)
наглядова рада товариства повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного то-

вариства, які відбудуться 02 листопада 2018 р. о 11:00 год. за адресою: 
61085, Харківська обл., місто Харків, вул. академіка проскури, буд. 1, 
корпус 45, в приміщенні для нарад.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем про-
ведення зборів з 10:20 год. до 10:50 год.

проеКт порядКУ денноГо 
 (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень. 
2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за-

безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів акціонерного Товариства.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 

та кумулятивного голосування.
6. Припинення повноважень голови, заступника голови та членів На-

глядової ради.
7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про зміну типу (найменування) товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» на 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧ-
МЕДПРИЛАД» та надання повноважень щодо переоформлення докумен-
тів товариства у зв’язку зі зміною типу (найменування) товариства. 

9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, 
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

10. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.
11. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Това-

риства.
12. Затвердження нової редакції положення про Виконавчий орган То-

вариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах станом на 24 годину 29 жовтня 2018 року, за три робочі дні до 
дня проведення зборів. 

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

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних збо-
рів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 61085, 
Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1, корпус 45, бух-
галтерія ПАТ «ХЗ «Точмедприлад» (з понеділка по п’ятницю з 10-00 до  
16-00 год). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - головний бухгалтер Григорова І.М. 

Акціонерам надані також права відповідно до вимог статті 36,37 та 38 
ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвід-
чує особу (паСпорт). Представникам акціонерів – паспорт або інший до-
кумент що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представ-
ником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних 
зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних 
зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирі-
шує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призна-
чити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право 
у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган акціонерного товариства. 

тел. для довідок: (057) 341-76-12 
наглядова рада пат «ХЗ «тоЧмедприлад» 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ХарКІвСьКий Завод «тоЧмедприлад»
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ´ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОС-

ТАЧ»
місцезнаходження товариства:
67801, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіо-

поль, вул. Євгена Колісниченка, 9.
Шановні акціонери!

13 листопада 2018 року о 13.30 годині за адресою: 67801, Україна, 
одеська область, овідіопольський район, смт. овідіополь, вул. Євге-
на Колісниченка, 9, кімната №1, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБ´ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ» (надалі 
ПрАТ «ОБ´ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 13 листопада 2018 року з 13.00 год. до 13.20 год. за адресою: 
67801, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, 
вул. Євгена Колісниченка, 9, кімната №1.

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. 07 листопада 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 по-
вноваження 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 звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

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

новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження ко-
шторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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 питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лі-
чильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з 
яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 
загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
- 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 зборів 
Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товари-
ства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (на-
йменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та 
засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- 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 пи-
тання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька про-
ектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з 
декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недій-
сним. Акціонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИ-
МАВСЯ» з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декіль-
кома проектами рішення (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 більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- 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 роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговос-
ті 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 звіту правління товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління.

приватне аКцІонерне товариСтво «оБ´Єднання мІЖрайпоСтаЧ»
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3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів.
3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства в 2017 році затвердити.
4. розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяль-
ності в 2017 році. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-
глядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
4.2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
6. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 
має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 535 тис. грн. 
(п’ятсот тридцять п’ять тисяч гривень 00 копійок).
6.2. Затвердити направлення 100% прибутку, отриманого Товариством за 
2017 рік в сумі 535 тис. грн. (п’ятсот тридцять п’ять тисяч гривень 00 копі-
йок) на покриття збитків попередніх періодів.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи 
Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.
7. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.
7.1. 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 діючому законодавстві України;
7.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в 
редакції, затвердженої рішенням загальних зборів Товариства 13.11.2018 р.
7.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представ-
ника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установле-
ному законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в 
новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
13.11.2018 р.
8. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
8.1. 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 13.11.2018 р.
8.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-
ції, затвердженої рішенням загальних зборів від 13.11.2018 р., вважати та-
кими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Поло-
жень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в ре-
дакціях, затверджених рішенням загальних зборів 13.11.2018 р.
9. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
наглядової ради товариства.
9.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
9.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства 
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами Товариства.
10. обрання членів наглядової ради товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами на-
глядової ради товариства; встановлення розміру їх винагороди (за-
твердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядо-
вої ради.
11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законо-
давством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати 
від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства.
11.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової 
ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній 
основі.

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://mrs.pat.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 50 172 000 (п’ятдесят мільйонів 
сто сімдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 49 961 014 (сорок 
дев’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят одна тисяча чотирнадцять) штук про-
стих 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. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «ОБ´ЄДНАННЯ 
МІЖРАЙПОСТАЧ» Кутяєв Георгій Геннадійович. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
12 листопада 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. до 
17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 67801, 
Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Єв-
гена Колісниченка, 9, кімната №1, контактна особа – Дондич Сергій Олек-
сандрович – головний бухгалтер. Телефони для довідок: 8 (04851) 3-54-86

13 листопада 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

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 директора.

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 
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разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акці-
онерного 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 довіре-
ністю:

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 фінансово-господарської діяльності
прат «оБ′Єднання мІЖрайпоСтаЧ" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 52142 39248
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1479 36778
Запаси - 51
Сумарна дебіторська заборгованість 1578 1895
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(19116) (20811)

Власний капітал 14564 12551
Зареєстрований (статутний) капітал 12543 12543
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 18214 14590
Поточні зобов’язання і забезпечення 19364 12107
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

535 (3943)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 50172000 50172000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,01100 (0,07859)

прат «оБ′Єднання мІЖрайпоСтаЧ»

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯ-

МИ «СИНТЕЗ ОЙЛ»
місцезнаходження товариства:
Україна, 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, 2

Шановні акціонери!
14 листопада 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 68000, 

одеська область, м. Чорноморськ, вул. північна, 2, кімната № 212, від-
будуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З 
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «СИНТЕЗ ОЙЛ» (надалі ПрАТ «СИНТЕЗ 
ОЙЛ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 14 листопада 2018 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: 
Україна, 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, 2, кімната 
№212.

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. 08 листопада 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 по-
вноваження 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 звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

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

новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження ко-
шторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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 питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лі-
чильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з 
яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 
загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

приватне аКцІонерне товариСтво З ІноЗемними ІнвеСтицІями «СинтеЗ ойл»
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2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
- 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 пи-
тання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька про-
ектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з 
декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недій-
сним. Акціонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИ-
МАВСЯ» з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декіль-
кома проектами рішення (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 роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черго-
вості 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 звіту директора товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту директора.

3.1. Роботу Директора Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів.
3.2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2017 році затвердити.
4. розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяль-
ності в 2017 році. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-
глядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
6. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 
має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 74 362 204, 72 грн. 
(сімдесят чотири мільйони триста шістдесят дві тисячі двісті чотири гривні 
72 копійки).
6.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його від-
сутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи 
Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.
7. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.
7.1. 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;
7.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в 
редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 14.11.2018 р.
7.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Това-
риства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законо-
давством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редак-
ції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 14.11.2018 р.
8. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
8.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства:
- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Директора;
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 14.11.2018 р.
8.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-
ції, затвердженій рішенням загальних зборів від 14.11.2018 р., вважати та-
кими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Поло-
жень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в ре-
дакціях, затверджених рішенням загальних зборів 14.11.2018 р.
9. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
наглядової ради товариства.
9.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
9.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства 
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами Товариства.
10. обрання членів наглядової ради товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами на-
глядової ради товариства; встановлення розміру їх винагороди (за-
твердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядо-
вої ради.
11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11.2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодав-
ством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від 
Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства.
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11.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради 
Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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://www.sintez.com.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 8 020 000 (вісім мільйонів двад-
цять тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 7 709 000 (сім мільйо-
нів сімсот дев’ять тисяч) 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. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ» Яро-
вий Євгеній Іванович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 13 листопада 2018 року 
(включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обі-
дня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 65003, м. Оде-
са, вул. Миколи Гефта, 2-А, контактна особа – Гусєва Оксана Миколаївна – 
юрисконсульт ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ». Телефон для довідок: (048) 
729-96-73.

14 листопада 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

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 директора.

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 акці-
онерного 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 довіре-
ністю:

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 фінансово-господарської діяльності
прат «СинтеЗ ойл» (тис.грн.)

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 1017898 900225
Основні засоби (за залишковою вартістю) 623570 655228
Запаси 9914 9063
Сумарна дебіторська заборгованість 277645 116060
Грошові кошти та їх еквіваленти 10813 18646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1058827 -984465
Власний капітал 642529 63101
Зареєстрований (статутний) капітал 80200 80200
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1027668
Поточні зобов’язання і забезпечення 1353996 134303
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -74362 -288862
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8020000 8020000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-9.2721 -36.0177

прат «СинтеЗ ойл»
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВ-

НИЙ ТЕРМІНАЛ»
місцезнаходження товариства:
Україна, 68000, м. Чорноморськ, Одеської області, вул. Північна, 2.

Шановні акціонери!
14 листопада 2018 року о 13.00 годині за адресою: Україна, 68000, 

одеська область, м. Чорноморськ, вул. північна, 2, кімната № 227, від-
будуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» (надалі ПРАТ «ЧОРНОМОР-
СЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
будеться 14 листопада 2018 року з 12.40 год. до 12.55 год. за адресою: Україна, 
68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, 2, кімната №227.

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. 08 листопада 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 по-
вноваження 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 звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

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

новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження ко-
шторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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 питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лі-
чильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з 
яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 
загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».
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 зборів 
Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товари-
ства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (на-
йменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та 
засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- 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 пи-
тання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька про-
ектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з 
декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. 
Акціонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» 
з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома про-
ектами рішення (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 більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- 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 роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговос-
ті 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 звіту правління товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту правління.
3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів.
3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства в 2017 році затвердити.

приватне аКцІонерне товариСтво «ЧорноморСьКий паливний термІнал»
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4. розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяль-
ності в 2017 році. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
4.2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
6. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 
має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 98 594.0 тис. грн. 
(дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот дев’яносто чотири тисячі гривень).
6.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його від-
сутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи 
Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.
7. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.
7.1. 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;
7.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Стату-
ту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
14.11.2018 р.
7.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представ-
ника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установле-
ному законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в 
новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
14.11.2018 р.
8. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
8.1. 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 14.11.2018 р.
8.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-
ції, затвердженій рішенням загальних зборів від 14.11.2018 р., вважати та-
кими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису 
Положень, що регламентують діяльність органів управління Товари-
ства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 
14.11.2018  р.
9. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
наглядової ради товариства.
9.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
9.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства 
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами Товариства.
10. обрання членів наглядової ради товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами на-
глядової ради товариства; встановлення розміру їх винагороди (за-
твердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядо-
вої ради.
11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законо-
давством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати 
від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядо-
вої ради Товариства.
11.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової 
ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній 
основі.

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://www.itt.od.ua

Інформація про кількість акцій:
Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 175 000 (сто сімдесят п’ять тисяч) 
штук простих іменних акцій.

Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 175 000 (сто сімдесят 
п’ять тисяч) штук 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. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПрАТ «ЧОРНО-
МОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» Кігітов Володимир Іванович. Озна-
йомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам 
даного повідомлення до 13 листопада 2018 року (включно) з понеділка по 
четвер, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) 
за адресою: Україна, 68000, м. Чорноморськ Одеської області, вул. Північ-
на, 2, к. 212, контактна особа – Цісар Сергій Анатолійович (Виконавчий ди-
ректор ПрАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ»). Телефони для 
довідок: (048) 716-77-86, (048)716-77-74.

14 листопада 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

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 директора.

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 
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разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акці-
онерного 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 довіре-
ністю:

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 фінансово-господарської діяльності
прат «ЧорноморСьКий паливний термІнал» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 727 164 599 207
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 582 675
Довгострокові фінансові інвестиції 684 071 3
Запаси 11 281 1 745
Сумарна дебіторська заборгованість  27 251 14 404
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 803 380
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1 306 523) -1 744 913

Власний капітал -1 306 348 536 984
Зареєстрований (статутний) капітал 175 175
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 871 415 1 767 168
Поточні зобов’язання і забезпечення 162 097 39 793
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

-98 594 -298 658

Середньорічна кількість акцій (шт.) 175 000 175 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн..)

-0,56 -1,71

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

189 188

прат «ЧорноморСьКий паливний термІнал»

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ»
місцезнаходження товариства:
Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, вул. 

Наливна, 15
Шановні акціонери!

15 листопада 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 65003, 
одеська область, Суворовський район, м. одеса, вул. наливна, 15, 
другий поверх, конференц-зал, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (надалі ПрАТ « СИН-
ТЕЗ ТРАНЗИТ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 15 листопада 2018 року з 09.40 год. до 09.55 год. за адресою: 
Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, вул. На-
ливна, 15, другий поверх, конференц-зал.

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. 09 листопада 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 по-
вноваження 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 звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

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

новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження ко-
шторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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 питань 
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лі-
чильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з 
яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення 
загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

приватне аКцІонерне товариСтво «СинтеЗ транЗит»
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2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
- 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 зборів 
Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товари-
ства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (на-
йменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та 
засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- 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 підпис 
(підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого пред-
ставника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціоне-
ром; 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 рішення; ґ). акці-
онер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, 
ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне 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 пи-
тання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька про-
ектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з 
декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. 
Акціонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» 
з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома про-
ектами рішення (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 більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
- 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 роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговос-
ті 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 звіту директора товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту директора.
3.1. Роботу Директора Товариства в 2017 році визнати задовільною та та-
кою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням 
його установчих документів.
3.2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

4. розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяль-
ності в 2017 році. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товари-
ства за 2017 рік.
6. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство 
має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 488 477,00 грн. 
(чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят сім гривень 00 копі-
йок).
6.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його від-
сутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи 
Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.
7. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.
7.1. 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;
7.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Стату-
ту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
15.11.2018 р.
7.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника То-
вариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому за-
конодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій 
редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
15.11.2018 р.
8. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
8.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства:
- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Директора;
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 15.11.2018 р.
8.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-
ції, затвердженій рішенням загальних зборів від 15.11.2018 р., вважати та-
кими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність 
органів управління Товариства.
8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Поло-
жень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в ре-
дакціях, затверджених рішенням загальних зборів 15.11.2018 р.
9. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
наглядової ради товариства.
9.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
9.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства 
вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами Товариства.
10. обрання членів наглядової ради товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом куму-
лятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами на-
глядової ради товариства; встановлення розміру їх винагороди (за-
твердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядо-
вої ради.
11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11.2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодав-
ством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від 
Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства.
11.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової 
ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній 
основі.
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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://sinteztranzit.com.ua/

Інформація про кількість акцій:
Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 100 000 (сто тисяч) штук простих 
іменних акцій.

Станом на 18 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 100 000 (сто тисяч) 
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. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» 
Залевський Станіслав Францевич. Ознайомлення з матеріалами відбува-
ється від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14 листопа-
да 2018 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі), з 10.00 год. до 
16.00 год. (виключаючи обідню перерву з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Одеса, вул. Наливна, буд. 15, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», контактна особа – Проценко Сергій 
Григорович – Заступник Директора ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ». Телефони 
для довідок: (0482) 34-58-40.

15 листопада 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

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 запи-
тання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товари-
ство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне 
товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового 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 
проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандида-
тів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати 
проведення 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 акціо-
нерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонова-
ний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кан-
дидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного 
директора.

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 акці-
онерного 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 довіре-
ністю:

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 фінансово-господарської діяльності
прат «СинтеЗ транЗит» (тис. грн.) 

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 16 975 17 460
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 018 5 563
Запаси 9 9
Сумарна дебіторська заборгованість 11 911 11 847
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 810 7 299
Власний капітал 10 057 10 057
Зареєстрований (статутний) капітал 10 000 10 000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 108 104
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -489 -627
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 000 100 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

- 0,00489 -0,00627

прат «СинтеЗ транЗит»
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повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА» (місцезнахо-

дження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Олек-
сандра Станкова, 10, далі - Товариство) повідомляє про скликання поза-
чергових Загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які 
відбудуться «15» листопада 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Кри-
вий ріг, вул. олександра Станкова, 10, адміністративний корпус, 
2-й  поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 
буде здійснюватися «15» листопада 2018 року за місцем їх проведення з 
09.00 до 09.45 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах, складеному станом на 24.00 годину «09» листопада 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а для представників - документ, що посвідчує особу, а також належ-
ним чином оформлену довіреність.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товари-

ства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

Товариства. 
3. Про затвердження звіту комісії з припинення (реорганізації) Товари-

ства.
4. Про затвердження передавального акту Товариства.
5. Про затвердження проекту Статуту товариства з обмеженою відпо-

відальністю – правонаступника Приватного акціонерного товариства 
«НАДЄЖДА» та визначення уповноважених осіб на підписання його Ста-
туту.

6. Про призначення особи, уповноваженої діяти від імені Товариства з 
питань державної реєстрації припинення Товариства.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного:

1. По першому питанню: Обрати лічильну комісію загальних зборів 
акціонерів Товариства у такому складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна
Член комісії – Репетило Марина Сергіївна
Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович
2. По другому питанню: Затвердити наступний порядок проведен-

ня Зборів та прийняття рішень:
- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хви-

лин;
- питання, обговорення – до 5 хвилин;
Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секре-

таря Зборів.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бю-

летенів, форма, текст та спосіб засвідчення яких затверджені рішен-
ням Наглядової ради Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один го-
лос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на го-
лосування на загальних зборах.

Загальні збори проводити без перерви. Хід загальних зборів техніч-
ними засобами не фіксувати.

3. По третьому питанню: Затвердити звіт комісії з припинення 
(реорганізації) Товариства щодо вчинених комісією дій в процесі реорга-
нізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «НАДЄЖ-
ДА» в товариство з обмеженою відповідальністю.

4. По четвертому питанню: Затвердити передавальний акт При-
ватного акціонерного товариства «НАДЄЖДА».

5. По п’ятому питанню: Затвердити проект Статуту товари-
ства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Приватного 
акціонерного товариства «НАДЄЖДА» в запропонованій редакції. Ви-
значити особою, уповноваженою на підписання Статуту товариства з 
обмеженою відповідальністю – правонаступника Приватного акціонер-
ного товариства «НАДЄЖДА», голову комісії з припинення Сьоміна Іго-
ря Михайловича.

6. По шостому питанню: Для здійснення необхідних дій щодо дер-
жавної реєстрації припинення Товариства уповноважити Голову комісії 
з припинення Сьоміна Ігоря Михайловича або члена комісії з припинення 
Коваля Олексія Олександровича.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»: http://www.lesaffre.ua

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документа-
ми), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
Загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) та в робочі дні з поне-

ділка по п’ятницю (включаючи день проведення зборів) за адресою: 
м.  Кривий Ріг, вул. О. Станкова, 10, адміністративний корпус.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова комісії з припинення Сьомін Ігор ми-
хайлович.

Для ознайомлення із зазначеними документами/матеріалами: акціоне-
рам - фізичним особам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує 
особу (паспорт або інший документ); представникам акціонерів необхідно 
мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший доку-
мент) та документ, що підтверджує повноваження представника акціоне-
ра на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства. Якщо представник 
акціонера-юридичної особи має повноваження представляти інтереси ак-
ціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії 
статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повно-
важення представляти інтереси без довіреності.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше, ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в 
письмовій формі на адресу Товариства. Пропозиція до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу ор-
ганів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціо-
нерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про 
такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, 
що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

На письмові звернення/запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів до початку проведення загальних зборів, Товариство надає 
письмові відповіді

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або упо-
вноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них 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 доку-
ментами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пе-
релік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передба-
чено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів 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 момент замінити свого представника, повідомивши про це ви-
конавчий орган Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання перелі-
ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо-
рів (10.10.2018р.), становить 9 649 576 простих іменних та 424 привілейо-
ваних іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення загальних зборів (10.10.2018р.) становить 9 649 576 
простих іменних акцій.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Голова комісії з припинення Товариства Сьомін Ігор михайло-
вич.

Телефон для довідок: (056) 499-10-21 
Наглядова рада ПРАТ «НАДЄЖДА»
підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідо-

мленні.
Голова комісії з припинення  Сьомін І.м.

приватне аКцІонерне товариСтво «надЄЖда»
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повідомлення 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ат «пІреУС БанК мКБ»
повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
місцезнаходження товариства:
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - 

«Банк») висловлює Вам свою повагу та повідомляє, що 12 листопада 
2018 року об 11:00 у приміщенні ат «пІреУС БанК мКБ» за адресою: 
м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань 
№ 1, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів прохо-
дитиме 12 листопада 2018 року у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕ-
УС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, 
кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 10:30 і за-
кінчиться о 10:45. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів 
об  11:00.

Акціонерам для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах 
акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує 
особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голо-
сування на позачергових Загальних зборах акціонерів. 

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 06 листопада 
2018 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових За-

гальних зборів акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
3. Зміна типу акціонерного товариства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
4. Зміна найменування АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
5. Затвердження змін до Статуту АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
6. Уповноваження Голови Правління на підписання Статуту АТ «ПІРЕ-

УС БАНК МКБ» у новій редакції.
7. Затвердження Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «ПІРЕ-

УС БАНК МКБ» в новій редакції. 
8. Затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК 

МКБ» в новій редакції. 

9. Затвердження Положення про Правління АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в 
новій редакції. 

10. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію АТ «ПІРЕУС БАНК 
МКБ» в новій редакції. 

11. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління 
АТ  «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

12. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосу-
вали «проти» прийняття рішення про зміну типу товариства АТ «ПІРЕУС 
БАНК МКБ» з публічного на приватне. 

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного, а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://www.piraeusbank.ua

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, всі акціонери 
АТ  «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
позачергових Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся до 11 листопада 2018 р. (включно) у робочі дні з 09:00 до 18:00. за 
адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», 
а у день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна осо-
ба за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правлін-
ня С.В. Наумов. 

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІ-
РЕУС БАНК МКБ», а саме 05 жовтня 2018р., загальна кількість акцій скла-
дає 253 134 694 (двісті п’ятдесят три мільйони сто тридцять чотири тисячі 
шістсот дев’яносто чотири) прості іменні акції; з яких кількість голосуючих 
простих акцій дорівнює - 253 123 136 (двісті п’ятдесяти трьом мільйонам 
ста двадцяти трьом тисячам ста тридцяти шести) акцій.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», ак-
ціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати пись-
мові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на його адресу.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20  днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за-
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по-
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань..

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону 
України «Про депозитарну систему Україну» при визначені кворуму та при 
голосуванні на загальних зборах не враховуються акції учасників, які до 
06 листопада 2018 р. (дата складання переліку учасників, які мають право 
на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів) не уклали з депози-
тарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

наглядова рада ат «пІреУС БанК мКБ»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «пІреУС БанК мКБ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство по газопостачанню та 
газифiкацiї «Запорiжгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, 

вул. Заводська,7
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 д/н
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

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

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол №10/10-2018 засiдання 

Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗО-

ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 10.10.2018р.) прийня-
то рiшення: - припинити повноваження члена Правлiння ПАТ «ЗАПОРIЖГАЗ» 
Iваненка Iгоря Юрiйовича - директора з капiтального будiвництва 
10.10.2018р. у звязку iз звiльненням за угодою сторiн. Припинення повно-
важень посадової особи Iваненка Iгоря Юрiйовича (паспорт: серiя 
ВА№254719 виданий 16.04.1996р. Ленiнським РВ УМВС України у м.Доне-
цьку) виконано на пiдставi протоколу Наглядової ради № 10/10-2018 вiд 
10.10.2018р. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 3 мiсяцi 
10днiв. 

На посаду замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) 
нiкого не призначено (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 мiзiк олег володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

11.10.2018
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
по ГаЗопоСтаЧанню та ГаЗифIКацIї «ЗапорIЖГаЗ»
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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
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «оКСІ БанК»
Ідентифікаційний код юридичної особи
09306278
3. Місцезнаходження
79019 м. львів вул. Газова, 17
4. Міжміський код, телефон та факс
(032) 2323735 (032) 2425860
5. Електронна поштова адреса
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття 
інформації
http.//www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
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

прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. текст повідомлення
09 жовтня 2018 року Спостережною радою Публiчного акцiонерного 

товариства «ОКСІ БАНК» прийнято рiшення про надання згоди на вчи-
нення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть , а саме: укладення 
Договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу з акці-
онером. «За» подано три голоси, «Проти» 0 голосів. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину – 1 млн. доларів США (еквівалент 
28087 тис. грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 593914 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi – 4,72914%. (бiльш детальна 
iнформацiя щодо правочину не може бути оприлюднена, оскiльки 
вiдповiдно ст.60, 62 ЗУ «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» становить 
банкiвську таємницю).

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

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

2.
Голова правління   романюк а.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  10.10.2018
  (дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «оКСІ БанК»

(код ЄДРПОУ 30547089, адреса місцезнаходження: 08300, Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул.Запорізька, 20 ) повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 листопада 
2018 року за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул.Запо-
різька, 14-а, адмінбудівля, 2 поверх, кімната №1. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) відбудеться з 10.30 до 10.50 в день проведення та за 
місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.00. Дата складання перелі-
ку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 08 листопада 2018 року. 

порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. При-

йняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. 
Проект рішення: «обрати лічильну комісію у складі: Шара О.М. (голова 

комісії), Зубрицька Л.М.., Копестиренська-Золото А.І. (члени комісії). По-
вноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покла-
дених на неї обов’язків в повному обсязі.».

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «обрати головою загальних зборів акціонерів – Бока-

ло  О.Я., секретарем загальних зборів акціонерів – Зубрицьку Л.М.».
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
Проект рішення: «бюлетені для голосування підписуються головою реє-

страційної комісії Товариства».
4. Про затвердження ліквідаційного акту (балансу) ВАТ «Гамапласт 

Україна».

Проект рішення: Затвердити ліквідаційний акт (баланс) Відкритого акці-
онерного товариства «Гамапласт Україна»., складений станом на 
01.10.2018 р.

Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за 
місцезнаходженням товариства: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Запорізька, 20, каб. Голови ліквідаційної комісії, у робочі дні (понеділок, 
четвер) з 10.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення 
зборів у посадової особи – голови ліквідаційної комісії- Бокало О.Я.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій 
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточ-
нення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань 
порядку денного, та проектами рішень з питань, включених до порядку 
денного, що виносяться на голосування: http://vat.gammaplast.kiev.ua

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтвер-
джують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном (4595)-6-44-83 
ліквідаційна комісія ват «Гамапласт Україна»

вІдКрите аКцIонерне товариСтво «ГамаплаСт УКраїна»

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 у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «УКрторГСтройматерIали»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05468794
3. Місцезнаходження емітента: 65033 М.ОДЕСА Вул. ОНЕЖСЬКА, БУД. 5
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 329075 (0482) 

329075
5. Електронна поштова адреса емітента: utsmodessa@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: utsmodessa.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: правочини, що 
вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати 
прийняття цього рiшення Загальними зборами, за якими ринкова вартiсть 

майна або послуг (робiт), що є предметом кожного такого правочину, пере-
вищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi, та якi пов'язанi з веденням господарської дiяльностi Товариства

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 20 000 000,00 (двадцять 
мiльйонiв) грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 2968,80 тис.грн

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 673,3729 %

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 53122 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 29462 шт.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення  - 

29462 голосiв, що складає 100,0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.

«ПРОТИ» прийняття рiшення - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй.

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

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

2. Найменування посади.
Голова правлiння мкртумян лiпарiт едiкович

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
11.10.2018р.
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товариСтво З оБмеЖеною 
вІдповІдальнІСтю  

«приморСьКа вІтроелеКтроСтанцІя» 
(код ЄДРПОУ 36496784, адреса: 01032, м. Київ, вулиця Льва Толстого, 

будинок 57) повідомляє про втрату оригіналу тимчасового свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій №80 /2/2018-Т від 03.08.2018 р., видане На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

05468794

3. Місцезнаходження емітента 65033 М.ОДЕСА Вул. ОНЕЖ-
СЬКА, БУД. 5

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482) 329075 (0482) 329075

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

utsmodessa.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Повноваження Члена Правлiння Мкртумян Олени Вiкторiвни (паспорт: 

серiя КМ номер 813706 виданий Iзмаїльський РВ ГУДМС України в 
Одеськiй обл. 17.01.2013р.) припинено 10.10.2018 р.(дата вчинення дiї 
10.10.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 47.05882% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.09.2017р. Рiшення при-
йнято Загальними зборами. Нiкого не призначено (обрано) на посаду 
замiсть звiльненої особи. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: обрання на посаду - член Наглядової ради.

Повноваження Голови Наглядової ради Мкртумян Вiкторiї Едiкiвни (пас-
порт: серiя СМ номер 988488 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл. 25.10.2007р.) припинено 10.10.2018 р.(дата вчинення дiї 
10.10.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.70400% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2018р. Рiшення при-
йнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: переобрання членiв Наглядової ради.

Повноваження Члена Наглядової ради Бондарець Ганни Iванiвни (пас-
порт: серiя КК номер 983833 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС Украї-
ни в Одеськiй обл. 17.06.2002р.) припинено 10.10.2018 р.(дата вчинення дiї 
10.10.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.30407% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 

протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2018р. Рiшення при-
йнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: переобрання членiв Наглядової ради.

Повноваження Члена Наглядової ради Мкртумян Оганеса Эмиловича 
(паспорт: серiя КМ номер 214692 виданий Бiляївським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 11.02.2004р.) припинено 10.10.2018 р.(дата вчинення дiї 
10.10.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.11580% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2018р. Рiшення при-
йнято Загальними зборами. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: переобрання членiв Наглядової ради.

Голову Наглядової ради Мкртумян Вiкторiю Едiкiвну (паспорт: серiя СМ 
номер 988488 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 
25.10.2007р.) обрано 10.10.2018 р.(дата вчинення дiї 10.10.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 42.70400% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер, 
голова наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами та Нагля-
довою радою. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: переобрання членiв Наглядової ради.

Члена Наглядової ради Бондарець Ганну Iванiвну (паспорт: серiя КМ 
номер 214692 виданий Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
11.02.2004р.) обрано 10.10.2018 р.(дата вчинення дiї 10.10.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.30407% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: пiдприємницька 
дiяльнiсть, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами. 
Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: переобрання членiв Наглядової ради.

Члена Наглядової ради Мкртумян Олену Вiкторiвну (паспорт: серiя КМ 
номер 813706 виданий Iзмаїльський РВ ГУДМС України в Одеськiй обл. 
17.01.2013р.) обрано 10.10.2018 р.(дата вчинення дiї 10.10.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 47.05882% Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер, 
член Правлiння. Рiшення прийнято Загальними зборами. Посадова особа 
є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: 
переобрання членiв Наглядової ради.

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

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

2. Найменування посади.
Голова правлiння мкртумян лiпарiт едiкович

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
11.10.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво «УКрторГСтройматерIали»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

аКцIонерне товариСтво 
«ЄвропейСьКий промиСловий БанК»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, бу-

динок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРО-

ПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далi Банк (Протокол засiдання вiд 

08.10.2018 №08/10/2018) у зв’язку із збільшенням кількісного складу Прав-
ління Банку на новостворену посаду члена Правлiння Банку призначено 
Зубарєва Максима Олександровича з 09 жовтня 2018 року на строк до 
04 квiтня 2019 року. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: начальника Вiддiлу 
пасивних продуктiв Управлiння платiжних карток Департаменту роздрiбного 
бiзнесу ПАТ «БАНК ФОРУМ»; директора з розвитку корпоративного бiзнесу 
ПУАТ  «ФIДОБАНК»; заступника генерального директора з фiнансових пи-
тань ДП «Київоблбудiнвест»; виконуючого обов’язки генерального директо-
ра комунального пiдприємства Київської обласної ради «Квадрат»; радни-
ка Голови Правлiння ПАТ «АЛЬПАРI БАНК».

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  філенкова З.ю.
09.10.2018 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«ХУСтСьКий Кар’Єр»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

Повне найменування емітента : Приватне акцiонерне товариство 
«Хустський кар'єр» Код за ЄДРПОУ 05467613. Місцезнаходження 90410,  
с.Рокосово. Хустський р-н, Закарпатська обл., Промзона 1. Міжміський код, те-
лефон та факс 03142 5-21-21 03142 5-21-21. Електронна поштова адреса khust.
karer@mineral.eu. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації 05467613.smida.gov.ua Вид осо-
бливої інформації відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення

Згiдно рiшення Наглядової ради № 10/10-1 вiд 10.10.2018 р. подовжено 
повноваження на новий термiн з 20.10.2018 р. по 20.10.2019 р.: Генераль-
ний директор Смiрнов Александр. Розмiр пакета акцiй, яким володiє поса-
дова особа в статутному капiталi емiтента – 0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада: Член Наглядо-
вої ради ПАТ «Хустський кар’єр», регiональний директор ООО«Каменоломи 
ЧР». Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.

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

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

2. Найменування посади: Генеральний директор Cмiрнов александр 
10.10.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації  емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій 

ІІ. Текст повідомлення 
09.10.2018р. ПрАТ "Дніпровагонмаш" (далі - Товариство) отримало від ак-

ціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ПЛЮС ЕКСПО",
повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний па-
кет акцiй Товариства вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України "Про акцi-
онернi товариства". Вiдповiдно до вищезазначеного повiдомлення ТОВ
"АГРО ПЛЮС ЕКСПО" стало власником домiнуючого контрольного пакета
акцiй Товариства внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням
кiлькостi акцiй, що належать йому та його афiлiйованим особам.

Кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам
до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 

-  ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" (ідентифікаційний код 41056704), якому
прямо належало 6400662 штук простих іменних акцій, що становить
38,475228% в загальній кількості акцій Товариства;

-  Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд
"Новий" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕС-
СЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 37770013), якому прямо нале-
жало 118 штук простих іменних акцій, що становить 0,000709% в загальній
кількості акцій Товариства;

-  СЕРТАКО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ235471), якому прямо на-
лежало 4564088 штук простих іменних акцій, що становить 27,435338% в
загальній кількості акцій Товариства;

-  ПрАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (ідентифікаційний код 30115243), яко-
му прямо належало 488064 штук простих іменних акцій, що становить
2,933817% в загальній кількості акцій Товариства;  

-  АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ 211721), якому прямо на-
лежало 362567 штук простих іменних акцій, що становить 2,179438% в за-
гальній кількості акцій Товариства;

-  ТОВ "Центр Фінансових Рішень" (ідентифікаційний код 32494741), яко-
му прямо належало 107478 штук простих іменних акцій, що становить
0,646064% в загальній кількості акцій Товариства;

-  ТОВ "Фінансова компанія "Центр Фінансових Рішень" (ідентифікацій-
ний код 35725063), якому прямо належало 220000 штук простих іменних
акцій, що становить 1,322449% в загальній кількості акцій Товариства;

- ТОВ "АЛЬКАНТАРА ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 40923255), якому
прямо належало 3137255 штук простих іменних акцій, що становить

18,858455% в загальній кількості акцій Товариства.
Таким чином, особі та її афілійованим особам разом належало 15280232

акцій, що складало 91, 8515% від загальної кількості простих акцій Това-
риства.

Кількість акцій Товариства, що належать особі та її афілійованим особам
після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 

-  ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" (ідентифікаційний код 41056704),  якому
прямо належить 7092347 штук простих іменних акцій, що становить
42,633% в загальній кількості акцій Товариства;

-  Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд
"Новий" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕС-
СЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 37770013), якому прямо нале-
жить 118 штук простих іменних акцій, що становить 0,000709% в загальній
кількості акцій Товариства;

-  СЕРТАКО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ235471), якому прямо на-
лежить 4564088 штук простих іменних акцій, що становить 27,435338% в
загальній кількості акцій Товариства;

-  ПрАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (ідентифікаційний код 30115243), яко-
му прямо належить 488064 штук простих іменних акцій, що становить
2,933817% в загальній кількості акцій Товариства;

-  АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ 211721), якому прямо на-
лежить 362567 штук простих іменних акцій, що становить 2,179438% в за-
гальній кількості акцій Товариства;

-  ТОВ "Центр Фінансових Рішень" (ідентифікаційний код 32494741), яко-
му прямо належить 107478 штук простих іменних акцій, що становить
0,646064% в загальній кількості акцій Товариства;

-  ТОВ "Фінансова компанія "Центр Фінансових Рішень" (ідентифікацій-
ний код 35725063), якому прямо належить 220000 штук простих іменних
акцій, що становить 1,322449% в загальній кількості акцій Товариства;

- ТОВ "АЛЬКАНТАРА ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 40923255), якому
прямо належить 3137255 штук простих іменних акцій, що становить
18,858455% в загальній кількості акцій Товариства.

У сукупності особі та її афілійованим особам, після набуття домінуючого
контрольного пакета акцій Товариства, належить 15971917 акцій, що скла-
дає 96,0093% від загальної кількості простих акцій Товариства.

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: найвища ціна прид-
бання дорівнює 127,02 грн. ( дата придбання - 02.04.2018р.). 

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:
08.10.2018р.

В отриманому Товариством повiдомленнi вiдсутня iнформацiя про розмi-
ри часток, які належать ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" та його афiлiйованим
особам, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права
власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй. 

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш" 
О.Ю. Корнецький

10.10.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"; ідентифікацій-
ний код: 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскре-
сенська, 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739793; електронна
поштова адреса: bgp@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА" (далi -
Товариство) вiд 09.10.2018р. б/н прийнято рiшення: 1. У зв'язку iз подан-
ням Глазуновою Оленою Євгеніївною заяви про припинення повнова-
жень директора за власним бажанням, припинити 09.10.2018р. повнова-
ження директора Товариства, покладені на Глазунову О.Є. Перебувала

на даній посаді 10 місяців (з 07.12.2017р.). Глазунова О.Є. акціями (час-
ткою) Товариства не володіє. 2. Обрати з 10.10.2018р. безстроково ди-
ректором Товариства за сумісництвом Антонова Сергія Михайловича, з
встановленням йому неповного робочого часу на підставі його заяви.
Протягом останніх 5 років займав посади: голови Наглядової ради ПрАТ
"МТ", начальника відділу із зберігання активів ІСІ ТОВ "МТ". Антонов
С.М. володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі
49,999999%.

Зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних
даних.

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

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

Директор ПрАТ "БГП" Антонов С.М.
10.10.2018 р.

до вІдома аКцІонерІв  
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва

«2-й ім. петровського цукровий завод» (код ЄдрпоУ 00372090)
(адреса місцезнаходження товариства: 27300, Кіровоградська обл., 

олександрівський р-н., смт. олександрівка, вул. леніна, 44)
Наглядова рада ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» повідомляє 

про скликання позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціо-
нерного товариства «2-й ім. Петровського цукровий завод», які відбудуться 
16 листопада 2018 року о 1900 год. за місцезнаходженням товариства 
адреса: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олексан-
дрівка, вул. Леніна,44 (адмінприміщення, кімната №1). Реєстрація акціоне-
рів та довірених осіб для участі у загальних зборах буде проводитись 
16 листопада 2018 року з 1800 год. до 1850 год. за адресою: 27300, Кі-
ровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрівка, 
вул. Леніна,44 (адмінприміщення, кімната №1). Для участі у загальних збо-
рах акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – 
паспорт та документ(и), що посвідчує(ють) їх повноваження на участь та 
голосування на загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (нада-
лі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПАТ «2-й 
ім. Петровського цукровий завод» – 1 852 735 шт., кількість голосуючих ак-
цій – 1 477 069 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 12 листопада 2018 року.

проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень, обрання секретаря зборів, затвердження регламенту про-
ведення загальних зборів акціонерів.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання.

3. Укладання ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» договорів 
щодо вчинення яких є заінтересованість.

4. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Това-
риства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку зі зміною типу та 
найменування) та обрання уповноважених осіб на його підписання.

5. Затвердження звіту Комісії з припинення ПАТ «2-й ім. Петровського 
цукровий завод».

6. Затвердження Передавального акту, складеного комісією з припинен-
ня ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод».

7. Обрання уповноважених осіб на підписання установчих документів 
ТДВ «2-й ім. Петровського цукровий завод» та для проведення дій 
пов’язаних із державною реєстрацією новоствореного товариства в орга-
нах державної реєстрації.

акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня про-
ведення загальних зборів акціонерів - у робочий час за місце-
знаходженням товариства (27300, Кіровоградська обл., 
олек санд рівсь кий р-н, смт. олександрівка, вул. леніна ,44, кімната 
№ 7), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх 
проведення. відповідальна особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – бухгалтер паламаренко тетяна юріївна, телефон 
для довідок 05242 -3-47-20; 05242 - 3-33-78.

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го  – https://smida.gov.ua/site/00372090/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 
формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмо-
ві запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль-
них зборів.

наглядова рада пат «2-й ім. петровського цукровий завод»

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«2-й Ім. петровСьКоГо цУКровий Завод»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-
ство «Страхова компанія 
«Український капітал»

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

www.ukrcap.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, 
яким належать голосуючі акції, 
розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до листа вiд акцiонера Товариства вiд 08.10.2018р., Товари-

ству стало вiдомо про змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: фiзична особа, яка володiла 2880 штук 
простих iменних акцiй Товариства, що складало 18% голосуючих акцiй То-
вариства, у зв’язку з продажем свого пакета акцiй, зменшила свою частку 
до 0 штук акцiй (0%). На даний час ця фiзична особа акцiями Товариства 
не володiє.

Новими власниками акцiй стали фiзичнi особи, придбанi пакети яких 
склали: 1-й пакет 1440 штук простих iменних акцiй Товариства, що стано-
вить 9% вiд голосуючих акцiй Товариства; 2-й пакет 1440 штук простих 
iменних акцiй Товариства, що становить 9% вiд голосуючих акцiй Товари-
ства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади С.д. Шишко
в.о. Голови правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.10.2018
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «УКраїнСьКий КапІтал»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації  емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій 

ІІ. Текст повідомлення 
09.10.2018р. ПрАТ "Дніпровагонмаш" (далі - Товариство) отримало від ак-

ціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ПЛЮС ЕКСПО",
повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний па-
кет акцiй Товариства вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України "Про акцi-
онернi товариства". Вiдповiдно до вищезазначеного повiдомлення ТОВ
"АГРО ПЛЮС ЕКСПО" стало власником домiнуючого контрольного пакета
акцiй Товариства внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням
кiлькостi акцiй, що належать йому та його афiлiйованим особам.

Кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам
до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 

-  ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" (ідентифікаційний код 41056704), якому
прямо належало 6400662 штук простих іменних акцій, що становить
38,475228% в загальній кількості акцій Товариства;

-  Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд
"Новий" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕС-
СЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 37770013), якому прямо нале-
жало 118 штук простих іменних акцій, що становить 0,000709% в загальній
кількості акцій Товариства;

-  СЕРТАКО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ235471), якому прямо на-
лежало 4564088 штук простих іменних акцій, що становить 27,435338% в
загальній кількості акцій Товариства;

-  ПрАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (ідентифікаційний код 30115243), яко-
му прямо належало 488064 штук простих іменних акцій, що становить
2,933817% в загальній кількості акцій Товариства;  

-  АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ 211721), якому прямо на-
лежало 362567 штук простих іменних акцій, що становить 2,179438% в за-
гальній кількості акцій Товариства;

-  ТОВ "Центр Фінансових Рішень" (ідентифікаційний код 32494741), яко-
му прямо належало 107478 штук простих іменних акцій, що становить
0,646064% в загальній кількості акцій Товариства;

-  ТОВ "Фінансова компанія "Центр Фінансових Рішень" (ідентифікацій-
ний код 35725063), якому прямо належало 220000 штук простих іменних
акцій, що становить 1,322449% в загальній кількості акцій Товариства;

- ТОВ "АЛЬКАНТАРА ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 40923255), якому
прямо належало 3137255 штук простих іменних акцій, що становить

18,858455% в загальній кількості акцій Товариства.
Таким чином, особі та її афілійованим особам разом належало 15280232

акцій, що складало 91, 8515% від загальної кількості простих акцій Това-
риства.

Кількість акцій Товариства, що належать особі та її афілійованим особам
після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 

-  ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" (ідентифікаційний код 41056704),  якому
прямо належить 7092347 штук простих іменних акцій, що становить
42,633% в загальній кількості акцій Товариства;

-  Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд
"Новий" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕС-
СЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 37770013), якому прямо нале-
жить 118 штук простих іменних акцій, що становить 0,000709% в загальній
кількості акцій Товариства;

-  СЕРТАКО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ235471), якому прямо на-
лежить 4564088 штук простих іменних акцій, що становить 27,435338% в
загальній кількості акцій Товариства;

-  ПрАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (ідентифікаційний код 30115243), яко-
му прямо належить 488064 штук простих іменних акцій, що становить
2,933817% в загальній кількості акцій Товариства;

-  АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ 211721), якому прямо на-
лежить 362567 штук простих іменних акцій, що становить 2,179438% в за-
гальній кількості акцій Товариства;

-  ТОВ "Центр Фінансових Рішень" (ідентифікаційний код 32494741), яко-
му прямо належить 107478 штук простих іменних акцій, що становить
0,646064% в загальній кількості акцій Товариства;

-  ТОВ "Фінансова компанія "Центр Фінансових Рішень" (ідентифікацій-
ний код 35725063), якому прямо належить 220000 штук простих іменних
акцій, що становить 1,322449% в загальній кількості акцій Товариства;

- ТОВ "АЛЬКАНТАРА ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 40923255), якому
прямо належить 3137255 штук простих іменних акцій, що становить
18,858455% в загальній кількості акцій Товариства.

У сукупності особі та її афілійованим особам, після набуття домінуючого
контрольного пакета акцій Товариства, належить 15971917 акцій, що скла-
дає 96,0093% від загальної кількості простих акцій Товариства.

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: найвища ціна прид-
бання дорівнює 127,02 грн. ( дата придбання - 02.04.2018р.). 

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:
08.10.2018р.

В отриманому Товариством повiдомленнi вiдсутня iнформацiя про розмi-
ри часток, які належать ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" та його афiлiйованим
особам, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права
власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй. 

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш" 
О.Ю. Корнецький

10.10.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"; ідентифікацій-
ний код: 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскре-
сенська, 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739793; електронна
поштова адреса: bgp@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://exgp.fbp.com.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Вiдповiдно до протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА" (далi -
Товариство) вiд 09.10.2018р. б/н прийнято рiшення: 1. У зв'язку iз подан-
ням Глазуновою Оленою Євгеніївною заяви про припинення повнова-
жень директора за власним бажанням, припинити 09.10.2018р. повнова-
ження директора Товариства, покладені на Глазунову О.Є. Перебувала

на даній посаді 10 місяців (з 07.12.2017р.). Глазунова О.Є. акціями (час-
ткою) Товариства не володіє. 2. Обрати з 10.10.2018р. безстроково ди-
ректором Товариства за сумісництвом Антонова Сергія Михайловича, з
встановленням йому неповного робочого часу на підставі його заяви.
Протягом останніх 5 років займав посади: голови Наглядової ради ПрАТ
"МТ", начальника відділу із зберігання активів ІСІ ТОВ "МТ". Антонов
С.М. володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі
49,999999%.

Зазначенi вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних
даних.

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

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

Директор ПрАТ "БГП" Антонов С.М.
10.10.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "СКАЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ : 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк) повiдомляє,
що вiдповiдно до повiдомлення Нацiонального банку України про погод-
ження Нацiональним банком України 09.10.2018 року Галiєва Рустема
Узакбаєвича, заступника Голови Правлiння Банку, який вiдповiдно до рi-
шення Наглядової ради виконував обов'язки Голови Правлiння Банку до
погодження Нацiональним банком України, на посаду Голови Правлiння,
Наглядовою радою АТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засiдання № 67 вiд
10.10.2018) прийняте рiшення про переведення Галiєва Рустема Узакба-
євича з посади заступника Голови Правлiння Банку на посаду Голови
Правлiння з 11 жовтня 2018 року. Строк призначення - з 11.10.2018р. по
10.10.2021р.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї дi-
яльностi: УДВП "Iзотоп" - Заступник директора з економiки та маркетингу,
ПАТ "НАСК "ОРАНТА" - Член Правлiння (за сумiсництвом),ТОВ "Укрiзо-
топсервiс" - Директор (за сумiсництвом), ПАТ "Страхова компанiя "Оран-
та-Життя" - Заступник Голови Правлiння, АТ "СКАЙ БАНК" - заступник Го-
лови Правлiння, виконуючий обов'язки Голови Правлiння. 

Галiєв Р.У. не надав згоду на розкриття паспортних даних, володiє час-
ткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 0,2898%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Галiєв Рустем Узакбаєвич

11.10.2018 р.

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

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

1. Повне найменування емітента: аКцIонерне товари-
Ство «юнеКС БанК»; 2. Код за ЄДРПОУ: 20023569; 3. Місце-
знаходження: 04070, мiсто Київ, вулиця Почайнинська, 38; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 0445851462 0444625062; 5. Електронна поштова 
адреса: ial@unexbank.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=746; 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЮНЕКС БАНК» (протокол №34 вiд 09.10.2018р.) з 10 жовтня 2018 року 
призначено Лiшнянську Лiлiю Юрiївну (дозвiл на розкриття паспортних да-
них не надано) на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння 
АТ «ЮНЕКС БАНК». Посадова особа обрана строком на один рiк, а саме 
до 09.10.2019р. Iншi посади, якi обiймала Лiшнянська Л.Ю. протягом 
останнiх п’яти рокiв: з 16.03.2018р. по 09.10.2018р. – АТ «ЮНЕКС БАНК» 
(радник Голови Правлiння Банку); з 17.03.2017р. по 14.03.2018р. - 
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (радник Голови Правлiння); з 22.10.2015р. по 
30.05.2016р. - ПАТ «ФIНАНС БАНК» (директор з операцiйної роботи Апа-
рату Голови Правлiння, директор Операцiйного департаменту); з 
23.09.2013р. по 20.03.2015р. - АТ «АСТРА БАНК» (заступник голови 
Правлiння АТ «АСТРА БАНК»). Розмiр пакета акцiй АТ «ЮНЕКС БАНК», 
яким володiє Лiшнянська Л.Ю. – нуль, що складає 0,00% в статутному 
капiталi АТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини особа не має.

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

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

владиславiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

10.10.2018
(дата)

повідомлення 
 про виникнення особливої емітента

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

товариСтво «нIЖинСьКий торГовий дIм 
«IСКра»

2. Код за ЄДРПОУ 21392205
3. Місцезнаходження 16600, м. Нiжин, пр.Урожайний,21
4. Міжміський код, телефон та факс 0463175991 0463175991
5. Електронна поштова адреса Iskrantd@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://iskrantd1.wix.com/iskra
7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Вiдповiднодо протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ «Нiжинський 
торговий дiм «Iскра» вiд 10.10.2018р. №3 прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз 
закiнченням строку повноважень Голови правлiння Лаврiнця Василя Ми-
колайовича, припинити 10.10.2018р. повноваження Голови Правлiння, 
покладенi на Лаврiнця В.М. Перебував на данiй посадi 5 рокiв (з 
14.10.2013р.). Лаврiнець В.М. акцiями (часткою) Товариства не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ «Нiжинський 
торговий дiм «Iскра» вiд 10.10.2018р. №3 прийнято рiшення: 1. Обрати з 
10.10.2018р. головою правлiння Товариства Лаврiнця Василя Миколайо-
вича на строк 5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду: 
Голови правлiння ПрАТ «НТД «Iскра». Лаврiнець В.М. акцiями (часткою) 
Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи 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 ______________ лаврінець в.м. 10.10.2018 
Голова правлiння                     (підпис)                                         (дата)

аКцІонерне товариСтво 
«таСКомБанК»

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: аКцІонерне товариСтво «таС-

КомБанК»
2. Код за ЄДРПОУ:09806443
3. Місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Симона петлюри, б.30
4. Міжміський код, телефон та факс:(44) 3932555
5. Електронна поштова адреса:a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:www.tascombank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
типу акціонерного товариства.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 02.08.2018 року 

було змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне. 
Державна реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в ЄДР, відбулася 09.10.2018 року.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни – ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»;
Повне найменування акціонерного товариства після зміни - АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».

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)
С.л. тігіпко

(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.10.2018 р. 

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво «автоКраЗ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05808735;  
3. Місцезнаходження: 39631, м. Кременчук, Полтавська обл., вул. Київ-
ська, 62; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0536766200 0536766208;  
5. Електронна поштова адреса: іnfo@kraz.ua; 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.autokraz.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
порушення справи про банкрутство емітента

ІІ. текст повідомлення
ПрАТ «АвтоКрАЗ» повідомляє, що 09.10.2018 року дізнався про пору-

шення справи про банкрутство. Відповідне оголошення № 54698 розміще-
но на сайті Вищого господарського суду України 09.10.2018 р.

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі 
про банкрутство – 24.09.2018 року. Справа №917/814/16 розглядається 
Господарським судом м. Києва. Особа, що подала заяву про порушення 
справи про банкрутство (кредитор): Публічне акціонерне товариство 
«Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, місцезнахо-
дження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г). 

Причини порушення справи: грошові вимоги кредитора, підтверджені 
судовими рішеннями, що набрали законної сили. Загальна сума вимог 
кредитора: 555 687 553,91 грн.

Арбітражний керуючий, призначений судом розпорядником майна: Кіз-
ленко Вадим Андрійович (свідоцтво №408 від 27.02.13, адреса 04053, 
м. Київ, вул. Кудрявська,11) 

Дата проведення підготовчого засідання 03.12.2018 року.
ІІІ. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Черняк роман Євгенович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

10.10.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміни до стату-
ту, пов’язані зі зміною прав акціонерів

ІІ. текст повідомлення 
Позачергові Загальні збори акціонерів 10.10.2018 прийняли рішення 

про внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції. 
Окремі зміни, пов'язані зі зміною прав акціонерів. Так, відповідно до змін 
переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих ак-
цій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття 
загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого пра-
ва). Зазначені зміни внесені згідно з частиною другою статті 27 та пунк-
том 14 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (далі - Закон). Крім того, окремі зміни, пов'язані зі зміною типу 
акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Так, на ви-
конання пункту 9 частини другої статті 13 Закону статут в новій редакції 
містить відомості про відсутність переважного права акціонерів на при-
дбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу тре-
тій особі. Статут в новій редакції набирає чинності після погодження На-
ціональним банком України та державної реєстрації. 

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

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

2. Голова правління  волох І.о.
10.10.2018

Ліквідаційна комісія приватноГо аКцІонерноГо то-
вариСтва «мУКаЧIвСьКа фаБриКа «рем-
меБлI»,місцезнаходження товариства: 89600, Закарпатська область, 
м.Мукачево, вул.Крилова,70, код ЄДРПОУ 05480424 (надалі іменується  – 
«Товариство»), повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів, в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» (з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не 
пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому 
статтею 35 цього Закону), які відбудуться 05 листопада 2018 року об 
10 годині за адресою: м. Мукачево, вул. Крилова, 70 в кабінеті голови Лік-
відаційної комісії б/н. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі 
у позачергових загальних зборах відбудеться з 09:00год. до 09.45 год. за 
адресою: м. Мукачево, вул. Крилова, 70. Дата складання переліку акціо-
нерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 
30 жовтня2018 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, 
що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинно-
го законодавства в Україні. З матеріалами порядку денного акціонери та їх 
представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмо-
вою заявою на ім’я Голови Ліквідаційної комісії Товариства. Прийняття 
заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється в приймальні 
товариства у робочі дні з 09.00 до 13.00 год.за адресою: м. Мукачево, 
вул. Крилова, 70. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
remmebli.emitents.net.ua. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами порядку денного –голова Ліквідаційної комісії 
Левенець Б.Й. Довідки за телефоном 0509705656.

порядок денний
1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень. 
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних 

зборів .
4. Затвердження звіту Ліквідаційної комісії.
5.Затвердження ліквідаційного балансу ПрАТ»Мукачiвська фабрика 

«Реммеблi».
Голова ліквідаційної комісії  левенець Б.й.

аКцІонерне товариСтво 
«КомерцІйний ІндУСтрІальний БанК»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Комер-

ційний Індустріальний Банк»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/
financeUA/regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-
пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про на-
дання згоди на вчинення значного правочину

ІІ. текст повідомлення 
09 жовтня 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства 

«Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме:

придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 120 000 
тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звітності – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності - 17.46%.

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

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

2.Голова правління  путінцева т.в.
10.10.2018
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 

«Миколаївобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, 

вул. Громадянська, 40
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14

5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.energy.mk.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 10.10.2018 (про-

токол № 28) члена Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго», заступника 
директора Департаменту Управлiння державними пiдприємствами та копо-
ративними правами держави - начальника Управлiння корпоративних прав 
держави Фонду державного майна України Попова Дмитра Сергiйовича об-
рано Головою Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго». Обрання Голови 
Наглядової ради спричинено припиненням повноважень Голови Наглядо-

вої ради АТ «Миколаївобленерго» Лепявко Iрини Миколаївни. Обрана осо-
ба є представником акцiонера Товариства - Держава Україна в особi Фонду 
державного майна України. Особа не надала згоди на розголошення пас-
портних даних. Строк на який призначено: до обрання нового складу На-
глядової ради Товариства. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в 
статутному капiталi АТ «Миколаївобленерго» - 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж роботи про-
тягом останнiх п’яти рокiв: 2017 - по сьогоднiшнiй час заступник директора 
Департаменту – начальник Управлiння корпоративних прав держави Де-
партаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними 
правами держави Фонду державного майна України; 2016 – 2017 головний 
спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств Управлiння корпоративних прав 
держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпо-
ративними правами держави Фонду державного майна України; 2015 – 
2016 юрисконсульт ТОВ «Сiтiбудсервiс»; 2014– 2015 старший юрискон-
сульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»; 2012 – 2014 юрисконсульт 
ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент». 

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 о.п. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

11.10.2018

аКцIонерне товариСтво «миКолаївоБленерГо»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Страхова компанiя «КРОНА»
2. Код за ЄДРПОУ 30726778
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, Костянтинiвська, 19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 220-09-00 (044) 220-09-00
5. Електронна поштова адреса sk@krona.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.krona.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, 
яким належать голосуючі акції, 
розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій

II. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «КРОНА» 

(ПрАТ «СК «КРОНА»), адреса мiсцезнаходження: м. Київ, 
вул. Костянтинiвська, 19 на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв, складеного станом на 04.10.2018 р. та отриманого вiд 

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 10.10.2018 р., повiдомляє про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме. 

Розмiр пакету акцiй Плачкова Iвана Васильовича став бiльшим порого-
вого значення пакета акцiй. Розмiр пакету акцiй в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет становив – 
14,787706 %, пiсля набуття права власностi на такий пакет 
становить – 20,245671%. 

Вибула зi складу акцiонерiв фiзична особа – Данилко Ольга Iгорiвна.
Розмiр пакету акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становив – 

5,457964%. 
Розмiр частки пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0%.
ПрАТ «СК «КРОНА» розкриває iнформацiю на пiдставi реєстру, який не 

мiстить iнформацiю про: дату, в яку пороговi значення було досягнуто або 
перетнуто; вiдчуження акцiй та яким чином (прямо або опосередковано) 
воно вiдбувалось.

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 добренкова юлiя володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

10.10.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «СтраХова КомпанIя «Крона»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Страхова компанiя "Український 
страховий стандарт"

2. Код за ЄДРПОУ 22229921
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 590-09-14 (044) 590-09-16

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

http://usstandart.com.ua/about.html

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

II. текст повідомлення
Припинено повноваженя Члена Правлiння - Заступника Голови Прав-

ління ПрАТ «Страхова компанiя» Український страховий стандарт» - Мали-
новського Владислава Iгоровича. Пiдстава - заява вiд 10.10.2018 року.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: 7 рокiв.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: За-
ступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 
13.04.2011 року по сьогоднi); Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння 
ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» з (26.10.2010 року по 
12.04.2011 року); Начальник Юридичного управлiння ЗАТ «СК «Український 
страховий стандарт» (з 03.06.2010 року по 25.10.2010 року); Член 
Правлiння ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 09.09.2008 року по 20.08.2009 року); 
Директор департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 
15.11.2007 року по 20.08.2009 року); Заступник директора департаменту 
врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 03.07.2006 року по 
14.11.2007 року); Начальник вiддiлу мiнiмiзацiї страхових ризикiв та врегу-
лювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 01.03.2004 року по 
02.07.2006 року).

Вакантна посада Члена Правлiння Товариства вiдкрита.
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 Коваленко Євген 

володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

11.10.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «СтраХова КомпанIя «УКраїнСьКий СтраХовий Стандарт»
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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 аКцІо-
нерне товариСтво «юноСть-2»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 24103012
3. Місцезнаходження 02192, м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 2-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 549-03-83
5. Електронна поштова адреса Unost2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://24103012.smida.
gov.ua/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-
лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фон-
ду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення – відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

ІІ. відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припи-
нено 

повно-
важен-

ня)

посада

прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Іденти-
фіка-

ційний 
код 

юри-
дичної 
особи

розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
08.10.2018 припине-

но 
повно-

важення

Директор Буцан 
Михайло 

Андрiйович

726330 0

Зміст інформації:
Припинено повноваження 08.10.2018 року у зв"язку зi смертю. 
Обiймав посаду Директора ПрАТ "Юность-2" з 19.04.2018 року.
08.10.2018 обрано Тимчасово 

виконую-
чий 

обов"язки 
директора 

Галич 
Наталiя 

Василiвна

478658 0

Зміст інформації:
Протоколом 1/18 зборiв Наглядової ради ПрАТ "Юность-2" вiд 
08.10.2018 року обрано Тимчасово виконуючим обов"язки директо-
ра; особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата – голова 
Наглядової ради ПрАТ «Юность-2»;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 
ПрАТ «Юность-2» - не володiє акцiями ПрАТ «Юность-2»,
мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає 
кандидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи 
протягом останнiх п’яти рокiв – перебувала на посадi юрисконсуль-
та ПрАТ «Юность-2» з 23.06.2017 року по теперiшнiй час; та на 
посадi юрисконсульта ТОВ «ЮiС» останнi п’ять рокiв до 31.08.2017 
року;
наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi – вiдсутня 
судимiсть;
наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або 
займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня заборона;
термiн, на який призначено тимчасово виконуючого обов’язки 
директора – 31 грудня 2018 року.
Змiна посадової особи пов"язана зi смертю Директора.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

 Т.в.о.директора _________ 
(підпис)

Галич Н.В.

___________________ 
09.10.2018 року

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 

вул. Раїси Окипної 8а
4. Міжміський код, телефон та факс +38044-393-74-00 

+38044-393-74-00
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Національний банк України («НБУ») своїм Розпорядженням № 477-ро 

від 10 серпня 2018 року надав дозвіл на реорганізацію шляхом приєднан-
ня Банку до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТБ БАНК», 
юридичної особи, що зареєстрована та існує за законодавством України, 
ідентифікаційний код юридичної особи 21650966, реєстраційний номер 
207 в Державному реєстрі банків, з місцезнаходженням за адресою: Укра-
їна, 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 
28 («Банк-правонаступник»), за спрощеною процедурою, що передбачена 
Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації 
банків» № 1985-VIII від 23 березня 2017 року, та відповідно до нормативно-
правових актів Національного Банку України та Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, наслідком якої буде припинення Банку як 
юридичної особи («Реорганізація»).

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 Комісії з реорганізації (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.11
(дата)

аКцIонерне товариСтво “КриСталБанК”
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИСТАЛБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявський 

узвiз, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64
5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://crystalbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
«10» жовтня 2018 року Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» 

(надалi – «Емiтент») (протокол №192) прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення значних правочинiв з купiвлi депозитних сертифiкатiв 
Нацiонального банку України на загальну суму, що не перевищує 700 млн. 
гривень.

Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочинiв, до вартостi активiв АТ «КРИСТАЛБАНК» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 59,2 % .

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 далеко олег анаталiйович
т.в.о. Голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.10.10
(дата)
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1. ПАТ 2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 22
2. ПРАТ АВТОКРАЗ 25
3. ПАТ АЛЬТБАНК 25
4. ПРАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 4
5. ПРАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 22
6. ВАТ ГАМАПЛАСТ УКРАЇНА 17
7. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 23
8. ПРАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 19
9. АТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 21

10. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 19
11. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 27
12. АО КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 25
13. АТ КРИСТАЛБАНК 27
14. АО МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 26
15. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА ФАБРИКА «РЕММЕБЛІ» 25
16. ПРАТ НАДЄЖДА 15
17. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІСКРА» 24
18. ПРАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 5
19. ПАТ ОКСІ БАНК 17
20. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 16
21. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 18
22. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 18
23. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 16
24. ТОВ ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 21
25. ПрАТ З ІІ СИНТЕЗ ОЙЛ 7
26. ПРАТ СИНТЕЗ ТРАНЗИТ 12
27. АТ СКАЙ БАНК 24
28. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ» 26
29. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА» 26
30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 23
31. АО ТАСКОМБАНК 24
32. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 20
33. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 17
34. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 21
35. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» 4
36. ПРАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 22
37. ПРАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ 10
38. АО ЮНЕКС БАНК 24
39. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 27

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., 
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Ви да вець:
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Ігор Доброван

Го лов ний ре дак то р 
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e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua
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Ад ре са для лис ту ван ня: 
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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 № 18196
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
11.10.2018 р. 
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