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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.05.2018	 	м.	Київ		 №	354

Про внесення змін до Порядку 
контролю за дотриманням профе-
сійними учасниками фондового 
ринку (ринку цінних паперів) ви-
мог законодавства у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	 
26	червня	2018	року	за	№	755/32207

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»	
та	Закону	України	«Про	запобігання	та	протидію	легалі-
зації	 (відмиванню)	доходів,	одержаних	злочинним	шля-
хом,	фінансуванню	 тероризму	 та	фінансуванню	 розпо-
всюдження	зброї	масового	знищення»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Внести	до	Порядку	контролю	за	дотриманням	про-

фесійними	 учасниками	фондового	 ринку	 (ринку	 цінних	
паперів)	 вимог	 законодавства	 у	 сфері	 запобігання	 та	
протидії	 легалізації	 (відмиванню)	 доходів,	 одержаних	
злочинним	шляхом,	фінансуванню	тероризму	та	фінан-
суванню	розповсюдження	зброї	масового	знищення,	за-
твердженого	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку	від	17	липня	2015	року	№	1038,	
зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	06	серп-
ня	2015	року	за	№	955/27400	(зі	змінами),	такі	зміни:
1)	у	розділі	ІІ:
пункт	11	викласти	у	такій	редакції:
«11.	Доручення	видає	Голова	Органу	контролю	чи	осо-

ба,	яка	виконує	його	обов'язки,	у	разі	створення	робочої	
групи,	до	складу	якої	входять:	працівники	Органу	контр-
олю;	 працівники	Органу	 контролю	та	працівники	Держ-
фінмоніторингу.»;
у	пункті	12	слова	«центрального	апарату	та/або	тери-

торіального	органу»	виключити;
абзаци	другий	–	п’ятий	пункту	15	виключити;
пункт	16	викласти	в	такій	редакції:
«16.	 Перевірка	 вважається	 розпочатою	 з	 дати	 отри-

мання	другого	примірника	доручення	керівником	суб'єкта	
первинного	фінансового	моніторингу	(особою,	яка	вико-
нує	 його	 обов'язки),	 що	 підтверджується	 підписом	 на	
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Рішення Комісії № 354 від 30.05.2018 р.
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першому	 примірнику	 доручення	 із	 зазначенням	 прізви-
ща,	ініціалів,	посади,	дати	отримання	другого	примірника	
доручення,	та	повернення	першого	примірника	доручен-
ня	керівнику	робочої	групи,	та	не	може	тривати	більше	
ніж	30	робочих	днів.
Керівник	суб'єкта	первинного	фінансового	моніторин-

гу	 (особа,	 яка	 виконує	 його	 обов'язки)	 зобов'язаний(а)	
підтвердити	свої	повноваження.
Строк	перевірки	може	бути	продовжений	уповноваже-

ною	особою	Органу	контролю,	яка	надала	доручення,	за	
обґрунтованим	письмовим	зверненням	керівника	робо-
чої	групи,	але	не	більше	ніж	на	10	робочих	днів.
У	разі	продовження	строку	проведення	перевірки	заві-

рена	копія	першого	примірника	доручення	із	продовже-
ним	строком	під	час	перевірки	надається	або	надсила-
ється	суб'єкту	первинного	фінансового	моніторингу,	що	
перевіряється.»;
2)	у	розділі	ІІІ:
у	підпункті	5	пункту	3:
в	абзаці	шостому	слова	«або	частини»	виключити;
доповнити	підпункт	новим	абзацом	такого	змісту:
«відмови	 (ухилення)	 посадових	осіб	 суб'єкта	первин-

ного	 фінансового	 моніторингу	 у	 наданні	 суб'єктом	 пер-
винного	 фінансового	 моніторингу	 частини	 наявних	 у	
суб'єкта	первинного	фінансового	моніторингу	документів	
(інформації),	необхідних(ої)	для	проведення	перевірки.»;
3)	підпункт	6	пункту	2	розділу	ІV	викласти	в	такій	ре-

дакції:
«6)	своєчасно	та	у	повному	обсязі	надавати	(оформ-

лювати,	засвідчувати)	робочій	групі	достовірну	інформа-
цію,	документи,	копії	документів	(у	яких	можна	прочитати	
всі	написані	в	них	відомості)	або	витяги	з	документів	у	
терміни,	встановлені	запитами	про	надання	документів,	
необхідних	для	проведення	перевірки.	Документи	на	ці	
запити	 надаються	 керівнику	 робочої	 групи	 із	 супровід-
ним	листом	із	зазначенням	переліку	наданих	документів	
та	дати	їх	надання;»;
4)	у	розділі	V:
у	пункті	3:
абзац	перший	після	слів	«виїзної	перевірки»	доповни-

ти	 словами	 «та	 надання	 суб’єктом	 перевірки	 всіх	 або	
частини	наявних	у	суб’єкта	перевірки	документів	(інфор-
мації)»;
після	абзацу	першого	доповнити	пункт	новим	абзацом	

такого	змісту:

«У	разі	складання	Акта	про	відмову	в	проведенні	пе-
ревірки	на	підставі	абзацу	сьомого	підпункту	5	пункту	3	
розділу	 ІІІ	 робоча	 група	 складає	 Акт	 перевірки	 щодо	
отриманих	під	час	проведення	перевірки	частини	наяв-
них	у	суб’єкта	перевірки	документів	(інформації),	в	якому	
зазначає	інформацію	про	складання	Акта	про	відмову	в	
проведенні	перевірки.».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	другий	–	четвертий	вважати	від-

повідно	абзацами	третім	–	п’ятим;
5)	абзац	перший	пункту	2	розділу	VІІ	викласти	в	такій	

редакції:
«2.	Позапланова	безвиїзна	перевірка	здійснюється	на	

підставі	письмового	доручення	Голови	Органу	контролю,	
форму	якого	наведено	у	додатку	10	до	цього	Порядку.»;
6)	у	додатку	1:
рядок	«Доручення	на	проведення	перевірки	дійсне	до	

«__»	______	20__	року.»	замінити	рядком	«Перевірка	не	
може	тривати	більше	ніж	30	робочих	днів	 з	дати	отри-
мання	другого	примірника	доручення.»;
слова	 «Термін	 дії	 доручення»	 замінити	 словами	

«Строк	перевірки»;
7)	у	додатку	3	слова	«М.П.»	виключити.
2.	 Департаменту	 контрольно-правової	 роботи	 забез-

печити:
подання	цього	рішення	для	здійснення	експертизи	на	

відповідність	Конвенції	про	захист	прав	людини	 і	осно-
воположних	свобод	до	Секретаріату	Урядового	уповно-
важеного	у	справах	Європейського	суду	з	прав	людини	
Міністерства	юстиції	України;
подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Мі-

ністерства	юстиції	України.
3.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку.
4.	 Департаменту	 контрольно-правової	 роботи	 забез-

печити	оприлюднення	цього	рішення	на	офіційному	веб-
сайті	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	Назарчука	І.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Завідувачу	сектору	зовнішніх	
та	внутрішніх	комунікацій
Управління	міжнародної	співпраці	
та	комунікацій	
Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку
Коваленко	Т.О.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
Від: Начальника управління НКЦПФР у Південно-

му регіоні
Стосовно:	декадного	звіту	управління	НКЦПФР	у	Пів-

денному	регіоні	за	другу	половину	червня	2018	року

Суть питання: 
Управлінням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	

фондового	 ринку	 у	 Південному	 регіоні	 за	 ІІ	 половину	
червня	2018	року	у	відношенні	юридичних	осіб	складено	
4	(чотири)	акта	про	правопорушення	на	ринку	цінних	па-
перів,	з	яких:
3	-	за	порушення	законодавства	про	цінні	папери,	нор-

мативних	актів	НКЦПФР	у	відношенні:
-	АТ	«Одесаобленерго»	(2	акта);
-	ПрАТ	«Оптікомедсервіс»	(1	акт).
1	-	за	неподання,	подання	не	в	повному	обсязі	інформа-

ції	та/або	подання	недостовірної	інформації	у	відношенні	
ПрАТ	«Херсонський	ремонтно	–	монтажний	комбінат».
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Одночасно,	складено	2	(два)	акта	за	порушення	зако-
нодавства	 у	 сфері	 запобігання	 та	 протидії	 легалізації	
(відмиванню)	 доходів,	 одержаних	 злочинним	 шляхом,	
фінансуванню	 тероризму	 та	 фінансуванню	 розповсю-
дження	зброї	масового	знищення	у	відношенні:
-	ТОВ	«Портфельний	інвестор»;
-	ТОВ	«КУА	«Партнер	–	Інвест».
У	звітному	періоді	управлінням	НКЦПФР	у	Південному	

регіоні	розглянуто:
-	2	(дві)	справи	про	правопорушення	на	ринку	цінних	

паперів	 та	 винесено	 2	 (дві)	 постанови	 про	 накладання	
санкцій	 за	 порушення	 законодавства	 про	 цінні	 папери,	
нормативних	актів	НКЦПФР	у	вигляді	письмового	попе-
редження	 у	 відношенні	 ПрАТ	факторингова	 компанія	
«ДЕЛЬТА	КОЛЕКТ»	та	ПрАТ	«Волна»;
-	1	(одну)	справу	за	порушення	законодавства	у	сфері	

запобігання	та	протидії	легалізації	(відмиванню)	доходів,	
одержаних	злочинним	шляхом,	фінансуванню	тероризму	
та	 фінансуванню	 розповсюдження	 зброї	 масового	 зни-
щення	 та	 винесено	1	 (одну)	 постанову	про	накладання	
санкції	за	правопорушення	у	розмірі	3	400	грн.	(три	тисячі	
чотириста)	у	відношенні	ТОВ	«КУА	«Партнер	–	Інвест».
Також,	винесено	2	(два)	розпорядження	про	усунення	

порушень	законодавства	про	цінні	папери.
Крім	того,	у	звітному	періоді	працівником	управління	

прийнято	участь	у	4	(чотирьох)	судових	засіданнях.	
За	наслідком	розгляду	документів	стосовно	заміни	сві-

доцтва	 про	 реєстрацію	 випуску	 акцій	 у	 зв’язку	 зі	 зміною	
найменування	емітента,	здійснено	2	(дві)	заміни	свідоцтва	
про	реєстрацію	випуску	акцій	у	відношенні	АТ	«НВП	«Вега»	
та	ПрАТ	«Бериславський	машинобудівний	завод».
Одночасно,	управлінням	НКЦПФР	у	Південному	регіо-

ні	розглянуто	та	надано	відповідь	на	1	(одне)	звернення	
фізичної	 особи	щодо	ПАТ	«Одесагаз»,	 а	 також	 надано	
відповідь	 на	 1	 (одне)	 звернення	юридичної	 особи	 сто-
совно	АТ	«ППІ	«ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ».
18	 червня	 2018	року	 начальник	 управління	 приймав	

участь	в	селекторній	нараді	Одеської	обласної	держав-
ної	адміністрації.
22	 червня	 2018	року	 начальник	 управління	 приймав	

участь	в	покладанні	вінків	та	квітів	біля	пам’ятника	«Не-
відомому	матросу»	на	Алеї	слави	в	Центральному	парку	
культури	 і	відпочинку	 ім.	Т.Г.	Шевченка	з	нагоди	відзна-
чення	Дня	скорботи	і	вшанування	пам’яті	жертв	війни	в	
Україні.
Також,	23	червня	2018	року	начальник	управління	при-

ймав	участь	в	урочистих	заходах	Одеської	обласної	дер-
жавної	адміністрації	з	нагоди	відзначення	100-річчя	за-
провадження	державної	служби.
27	червня	2018	року	працівники	управління	приймали	

участь	в	урочистих	заходах,	що	проводила	Одеська	об-
ласна	державна	адміністрація	з	нагоди	22-ї	річниці	Кон-
ституції	України,	які	відбулися	в	Одеському	національно-
му	академічному	театрі	опери	та	балету.
Крім	того,	28	червня	2018	року	начальник	управління	

прийматиме	участь	в	покладанні	 квітів	біля	пам’ятника	
Т.Г.	Шевченку	з	нагоди	Дня	Конституції	України.
З	повагою,
Начальник
управління	НКЦПФР
у	Південному	регіоні		 Ю.О.	Ровинський

Завідувачу	сектору	зовнішніх	
та	внутрішніх	комунікацій
Управління	міжнародної	співпраці	
та	комунікацій	
Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку
Коваленко	Т.О.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
Від: Директора Департаменту НКЦПФР у Південно-

му регіоні
Стосовно:	декадного	звіту	Департаменту	НКЦПФР	у	

Південному	регіоні	за	першу	половину	липня	2018	року
Суть питання: 
Департаментом	Національної	комісії	з	цінних	папе-

рів	та	фондового	ринку	у	Південному	регіоні	 за	 І	по-
ловину	липня	2018	року	у	відношенні	юридичних	осіб	
складено	1	(один)	акт	у	сфері	запобігання	та	протидії	
легалізації	 (відмиванню)	 доходів,	 одержаних	 злочин-
ним	шляхом,	фінансуванню	тероризму	та	фінансуван-
ню	розповсюдження	зброї	масового	знищення	суб’єкта	
первинного	фінансового	моніторингу	ТОВ	«Компанія	з	
управління	активами	«Теком	Ессет	Менеджмент».
Також,	за	вказаний	період	розглянуто	11	(одинадцять)	

справ	про	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	 та	
винесено	 11	 (одинадцять)	 постанов	 у	 відношенні	 юри-
дичних	осіб,	з	яких:
-	5	(п’ять)	штрафних	санкцій	за	порушення	вимог	за-

конодавства	на	ринку	цінних	паперів	у	розмірі	12	240	гри-
вень;
-	6	(шість)	санкцій	у	вигляді	письмового	попередження	

за	 порушення	 законодавства	 про	 цінні	 папери,	 норма-
тивних	актів	НКЦПФР.
Одночасно,	за	період	з	02.07.2018р.	по	13.07.2018р.	

розглянуто	2	(дві)	справи	у	сфері	запобігання	та	проти-
дії	легалізації	(відмиванню)	доходів,	одержаних	злочин-
ним	шляхом,	фінансуванню	тероризму	та	фінансуван-
ню	розповсюдження	зброї	масового	знищення	суб’єкта	
первинного	фінансового	моніторингу	та	винесено	2	(дві)	
постанови	у	відношенні	юридичних	осіб,	а	саме:	
-	2	(дві)	штрафні	санкції	у	розмірі	3	400	гривень.
Також,	 у	 звітному	 періоді	 винесено	 7	 (сім)	 розпоря-

джень	про	усунення	порушень	законодавства	про	цінні	
папери.
Крім	того,	винесено	1	(одну)	вимогу	стосовно	усунення	

порушень	 законодавства	щодо	 запобігання	 та	 протидії	
легалізації	(відмиванню)	доходів,	одержаних	злочинним	
шляхом,	фінансуванню	тероризму	та	фінансуванню	роз-
повсюдження	зброї	масового	знищення.
За	І	половину	липня	2018	року	винесено	1	(одне)	роз-

порядження	стосовно	 заміни	свідоцтва	про	реєстрацію	
випуску	акцій	у	зв’язку	зі	зміною	найменування	емітента	
та	 здійснено	 1	 (одну)	 заміну	 свідоцтва	 про	 реєстрацію	
випуску	акцій	ПрАТ	«СГ	Надія	Нова».
За	період	з	02.07.2018р.	по	13.07.2018р.	до	Департа-

менту	надійшло	2	(два)	платіжних	доручення	про	сплату	
2	 (двох)	штрафних	 санкцій	юридичними	особами	у	до-
бровільному	порядку	до	Державного	бюджету	України	на	
суму	6	800	(шість	тисяч	вісімсот)	грн.
Одночасно,	у	звітному	періоді	працівником	управління	

прийнято	участь	у	8	(восьми)	судових	засіданнях.	
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

11	липня	2018	року	директор	Департаменту	приймав	
участь	в	апаратній	нараді	Одеської	обласної	державної	
адміністрації.
З	повагою,
Директор	Департаменту
НКЦПФР	у	Південному	регіоні		 Ю.О.	Ровинський

ІНФОРмАЦІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	директора	департаменту	корпоративного	управлін-
ня	та	корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Наці-
ональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	
10.07.2018р.	№467,	підпункту	а)	пункту	3	Розділу	 І	По-
рядку	 скасування	реєстрації	 випусків	акцій,	 затвердже-
ного	рішенням	Національної	 комісії	 з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку	від	23		квітня	2013	року	№737,	зареє-
строваного	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 28	 травня	
2013	року	за	№822/23354	(зі	змінами),	та	відповідно	до	
документів,	 наданих	Публічним акціонерним товари-
ством «БАНК «ЮНІСОН», 03028,	м.	Київ,	просп.	Науки,	
30-А,	код	за	ЄДРПОУ:	38514375,	на	зупинення	обігу	ак-
цій	у	зв’язку	з	ліквідацією	акціонерного	товариства,	зупи-
нено	обіг	простих	іменних	акцій	Публічного	акціонерного	
товариства	 «БАНК	 «ЮНІСОН»	 —	 розпорядження 
№ 193-КФ-З від 13 липня 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:	«17»	липня	2018	року.

*   *   *
Згідно	 з	 розпорядженням	 уповноваженої	 особи	 Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	т.в.о.	ди-
ректора	департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-
ративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Національної	комісії	
з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	10.07.2018	№467,	
підпункту	а)	пункту	3	Розділу	І	Порядку	скасування	реєстра-
ції	випусків	акцій,	затвердженого	рішенням	Національної	ко-
місії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 23	 квітня	
2013	року	 №737,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	
України	28	травня	2013	року	за	№822/23354	(зі	змінами),	та	
відповідно	до	документів,	наданих	Ліквідатором	Приватно-
го акціонерного товариства «Народна фінансово-
страхова компанія «Добробут»	(код	за	ЄДРПОУ:	31093336,	
61145,	Харківська	обл.,	м.	Харків,	 вул.	Космічна,	буд.	 21-А)	
на	зупинення	обігу	акцій	у	зв’язку	з	ліквідацією	акціонерного	
товариства,	зупинено	обіг	простих	іменних	акцій	Приватного	
акціонерного	 товариства	 «Народна	 фінансово-страхова	
компанія	«Добробут»	(код	за	ЄДРПОУ:	31093336)	–	розпо-
рядження № 196-КФ-З від 13 липня 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:	«17»	липня	2018	року.

16.07.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАР-
КІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 
(місцезнаходження: Україна, 61046, м. Харків, вул. Єнакіївська, 4; код

за ЄДРПОУ 01267188) повідомляє, що 05.07.2018 відбулись позачерго-
ві загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходжен-
ням ПАТ "ХРМЗ" і розглядаються Головою комісії по припиненню (пе-
ретворенню) ПАТ "ХРМЗ" протягом двох місяців з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань запису про рішення щодо перетворення.
Кредитор, вимоги якого до ПАТ "ХРМЗ" не забезпечені договорами зас-
тави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення
про припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою
про здійснення на вибір ПАТ "ХРМЗ" однієї з таких дій: забезпечення ви-
конання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки
та/або дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кре-
дитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочи-
ном між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернув-
ся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважа-
ється, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо
зобов'язань перед ним. Розрахунки з кредиторами здійснюються у по-
рядку, встановленому ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 82 Закону
України "Про акціонерні товариства".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ
ВИРОБIВ"; код за ЄДРПОУ 01412822; місцезнаходження 61001, м.
Харкiв, вул. Смольна, 30; тел/факс (057) 737-24-76; e-mail 01412822@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет http://hzev.bgs.kh.ua.

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв Дата прийняття загальними зборами рiшен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що має
право проводити Товариство, протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття цього рiшення - 12.07.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення
договорiв купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засо-
бiв, на капiтальний ремонт будiвель, споруд, основних засобiв, отримання
кредитiв в банках, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi
Товариства або веденням його господарської дiяльностi. Надати Наглядовiй
радi Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дiй, а Ди-
ректору повноваження щодо пiдписання зазначених договорiв. Гранична су-
купна вартiсть правочинiв 3 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 416 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 721,15385%. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй 1 383 548 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах 1 037 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували "за" прийняття рiшення 1 037 000 шт., "проти" - 0 шт. 

Директор Коник А.I. підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕК-
ТРОТРАНСПОРТУ"; код за ЄДРПОУ 03327411; місцезнаход-
ження 61001, м.Харкiв, вул. Молодої Гвардiї, 15/17; тел/факс (057) 737-22-
87; е-mail: 03327411@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Ін-
тернет: frunze.ua/kzet.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
12.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 12.07.2018): 
1.- Припинено повноваження Наглядової ради у складі: Голови - Васи-

ленка Олександра Iвановича, володiє 11.72552% в статутному капiталi
емiтента на суму 3868.25 грн. та Членів - Романенка Олександра Станiс-
лавовича, володiє 0.01061% в статутному капiталi емiтента 0.01061% на
суму 3.50 грн., Папуги Григорiя Володимировича, акцiями Товариства не
володiє. Особи перебували на посадах з 26.04.2017.

2.- Обрано до наступних рiчних зборiв Наглядова рада у складі: Голова
- Василенко Олександр Iванович (володiє 11.72552% в статутному капiта-
лi емiтента на суму 3868.25 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду голови
правлiння. Рiшення про обрання особи Членом Наглядової ради прийня-
то загальними зборами на строк до наступних рiчних зборiв /протокол б/н
вiд 11.07.2018/. Рiшення про обрання особи Головою Наглядової ради
прийнято Наглядовою радою на строк до переобрання Наглядовою ра-
дою /протокол засiдання вiд 11.07.2018/, посадова особа є акцiонером);
та Члени - Романенко Олександр Станiславович (володiє 0.01061% в ста-
тутному капiталi емiтента на суму 3.50 грн., останнi 5 рокiв обiймав поса-
ди економiста, члена наглядової ради, посадова особа є акцiонером);
Харламов Костянтин Iванович (акцiями Товариства не володiє, останнi 5
рокiв обiймав посаду юриста, посадова особа є представником акцiонера
ПАТ "Завод Фрунзе", код у ЄДР 00236010). Зазначені особи не надали
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 12.07.2018. 

Голова правлiння Шведов В.М. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДI-
ВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; міс-
цезнаходження 64300, Харкiвська обл., м.Iзюм, вул. Європейська (ко-
лишня Комсомольська), 98; тел/факс (05743) 540-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
drsyizyum.narod.ru.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
11.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 11.07.2018)

відбулося подовження терміну повноважень до наступних рiчних зборiв
(обрано на ті самі посади) Наглядової ради у складі: Голова - Павленко
Анатолiй Анатолiйович (володiє 9.80048% в статутному капiталi емiтен-
та на суму 45718.25 грн..; останнi 5 рокiв обіймав посади Директора,
члена Наглядової ради. Рiшення про обрання особи Членом Наглядо-
вої ради прийнято загальними зборами на строк до наступних рiчних
зборiв /протокол б/н вiд 11.07.2018/. Рішення про обрання особи Голо-
вою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою на строк до переоб-
рання Наглядовою радою /протокол засідання вiд 11.07.2018/; посадо-
ва особа є акцiонером) та Члени - Алексанян Едуард Сосович (володiє
9.87689% в статутному капiталi емiтента на суму 46074.75 грн.; останнi
5 рокiв обіймав посаду члена Наглядової ради, посадова особа є акцi-
онером); Бойко Богдан Васильович (володiє 7.00047% в статутному ка-
пiталi емiтента на суму 32656.50 грн..; останнi 5 рокiв обіймав посади
голови Ревiзiйної комiсiї, члена Наглядової ради, посадова особа є ак-
цiонером); Гончар Нiна Борисiвна (володiє 24.37217% в статутному ка-
пiталi емiтента на суму 113693.75 грн..; останнi 5 рокiв обіймала посади
Голови правлiння, члена Наглядової ради, посадова особа є акціоне-
ром). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Да-
та вчинення дiї 11.07.2018.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

АТЗТ «КВО «ПРОСТОР» 
(код	 за	 ЄДРПОУ:	 21551324,	 місцезнаходження:	 03134,	 м.	Київ,	

вул.	Трублаїні,	2-Б),	повідомляє,	що	в	повідомленнях,	опублікованих	
в	бюлетені	«Відомості	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фон-
дового	ринку»	12.07.2018	р.	№	131	(2884),	слід	читати:	«2.	Реквізити	
випуску	 іменних	 цінних	 паперів	 документарної	 форми	 існування,	
щодо	якого	прийнято	щодо	якого	прийнято	рішення	про	забезпечення	
існування	іменних	цінних	паперів	у	бездокументарній	формі:	Вид	цін-
них	паперів	(із	зазначенням	типу):	акції	прості	іменні.	Дані	свідоцтва	
про	реєстрацію	випуску:	дата	реєстрації:	19.07.2006	р.,	орган,	що	ви-
дав	свідоцтво:	Територіальне	управління	Державної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	у	м.	Києві,	реєстраційний	номер	випуску:	
140/10/1/2006.	Міжнародний	ідентифікаційний	номер	цінних	паперів:	
UA4000044689»;	«(реєстраційний	номер	випуску:	140/10/1/2006,	дата	
реєстрації:	19.07.2006	р.,	орган,	що	видав	свідоцтво:	Територіальне	
управління	Державної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	у	
м.	Києві)».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛОГІВСьКИй ОЛІйНОЕКСТРАКЦІйНИй 

ЗАВОД» 
(код	ЄДРПОУ	 00384147),	 доповнює	 Загальні	 відомості	 особливої	 ін-

формації,	розкритої	шляхом	опублікування	у	офіційному	друкованому	ви-
данні	НКЦПФР	«Відомості	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	 ринку»	 №	52	 (2805)	 від	 16.03.2018	 р.	 (частина	 1)	 пунктом	 7	
наступного	змісту:	

«7	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	
належить	10	і	більше	простих	акцій	акціонерного	товариства	(крім	публіч-
ного	акціонерного	товариства)»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОмЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «мОНДЕЛІС УКРАЇНА»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00382220
3.	Місцезнаходження:	42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. На-

бережна, 28а
4.	Міжміський	код,	 телефон	та	факс:	телефон (044) 490 13 72; факс 

(044) 490 13 10
5.	Електронна	поштова	адреса:	Tetiana.Tishchenko@mdlz.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 http://ua.mondelezinternational.
com//

7.	 Вид	 особливої	 інформації:	відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства).

ІІ. Текст повідомлення
ПРИВАТНИМ	АКЦІОНЕРНИМ	ТОВАРИСТВОМ	«МОНДЕЛІС	УКРАЇНА»	

(надалі	–	емітент)	13.07.2018	року	було	отримано	Реєстр	власників	 імен-
них	цінних	паперів,	складений	Публічним	акціонерним	товариством	«Націо-
нальний	депозитарій	України»	станом	на	09.07.2018	року,	вих.№163106зв	
від	11.07.2018	року	(вх.№3241	від	13.07.2018	року),	на	підставі	якого	емі-

тенту	стало	відомо	про	змiну	власників	акцiй,	яким	належить	10	i	бiльше	
вiдсоткiв	простих	акцiй	емiтента,	а	саме:

-	розмiр	пакету	акцiй	акцiонера	емітента	–	Kraft	Foods	Entity	Holdings		B.V.	
(Крафт	Фудз	Ентіті	Холдінгс	Б.В.),	юридична	особа,	що	зареєстрована	від-
повідно	до	законодавства	Нідерландів,	з	місцезнаходженням:	Вілгелміна-
канал	Зьойд	110,	4903	RA,	Остерхаут,	Нідерланди	(Wilhelminakanaal	Zuid	
110,	4903	RA,	Oosterhout,	the	Netherlands),	зареєстрована	в	комерційному	
реєстрі	Торгової	Палати	Нідерландів	за	номером	52141349,	що	становив	 
3	 422	 247	штук	 простих	 iменних	 акцiй	 (99,942322%	 в	 загальнiй	 кiлькостi	
акцiй	 емiтента	 та	 99,996347%	 в	 загальнiй	 кiлькостi	 голосуючих	 акцiй	
емiтента)	збiльшився	та	становить:	3	424	222	штуки	простих	iменних	акцiй	
(100%	в	загальнiй	кiлькостi	акцiй	емiтента	та	100%	в	загальнiй	кiлькостi	го-
лосуючих	акцiй	емiтента).

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

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

Юрист,	Україна	та	Євразія
(за	довіреністю	№28	
від	28.12.2017	року)	___________		 Тіщенко	Тетяна	Володимирівна	
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	керівника)
	 М.П.
	 	 16.07.2018	року
	 	 (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мОНДЕЛІС УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСьКА ОХОРОННО-СТРАХОВА 

КОмПАНІЯ»
Додаток	7	

до	Положення	про	розкриття	інформації	
емітентами	цінних	паперів	
(пункт	6	глави	1	розділу	ІІІ)

ВІДОмОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата	
вчинення	

дії

Зміни	
(призначено,	
звільнено,	
обрано	або	
припинено	
повноважен-

ня)

Посада* Прізвище,	
ім’я,	по	
батькові	
або	повне	
наймену-
вання	

юридичної	
особи

Паспортні	
дані	фізичної	

особи	
(серія,	номер,	
дата	видачі,	
орган,	який	
видав)**	
або	код	за	
ЄДРПОУ	
юридичної	
особи

Розмір	
частки	в	
статут-
ному	

капіталі	
емітента	

(у	
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
16.07.2018 Припинено	

повноважен-
ня

Голова	та	
Член	

Наглядо-
вої	ради

Гончаров	
Сергій	

Михайло-
вич

- 0

__________	
*	Окремо	вказуються	особи,	які	звільняються	та	призначаються	(оби-

раються	або	припиняють	повноваження)	на	кожну	посаду.	
**	Зазначається	у	разі	надання	згоди	фізичної	особи	на	розкриття	пас-

портних	даних.
Зміст	інформації:
Припинено	повноваження	Гончарова	Сергія	Михайловича	як	Голови	та	
Члена	 Наглядової	 ради	 ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«УКРАЇНСЬКА	ОХОРОННО-СТРАХОВА	КОМПАНІЯ»	(далі	–	Товариство)	
з	16.07.2018	року	за	його	бажанням	без	рішення	Загальних	зборів	акціо-
нерів	у	зв’язку	з	повідомленням	про	це	Товариства	за	два	тижні	згідно	
заяви	від	02.07.2018	року,	в	порядку	визначеному	ст.	57	Закону	України	
«Про	акціонерні	товариства».	
Гончаров	Сергій	Михайлович	(фізична	особа	не	надала	згоди	на	розкрит-
тя	паспортних	даних)	-	Голова	та	Член	Наглядової	ради	Товариства.	Роз-
мір	пакета	акцій	(у	відсотках)	або	частка,	якою	володіє	така	особа	в	ста-
тутному	капіталі	Товариства	(у	відсотках)	-	0	(нуль)	відсотків.	
Обґрунтування	змін	у	персональному	складі	посадових	осіб	–	заява	Гон-
чарова	Сергія	Михайловича	від	02.07.2018	року	про	припинення	повно-
важень	як	Голови	та	Члена	Наглядової	ради	Товариства	за	власним	ба-
жанням	 з	 16.07.2018	року.	 Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	
посадові	злочини	немає.
Перебував	на	посаді	Голови	та	Члена	Наглядової	ради	Товариства	4	мі-
сяці	і	24	дні.	
Замість	особи,	повноваження	якої	припинено	нікого	не	обрано.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХІмБУДмОНТАЖ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне	акціонерне	товариство	«Хімбудмонтаж»	(код	за	ЄДРПОУ	–	
00205819).	Місцезнаходження	–	02094,	м.	Київ,	вул.	Червоногвардiйська,	
5.	 Телефон	 (факс)	 –	 (044)	 292-60-38.	 Електронна	 поштова	 адреса	 –	
office@frieze.kiev.ua.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет	–	http://00205819.
smida.gov.ua.	Вид	особливої	інформації	–	відомості	про	припинення	емі-
тента	шляхом	злиття,	приєднання,	поділу,	перетворення	або	банкрутства	
за	рішенням	вищого	органу	емітента	або	суду.

2. Текст повідомлення
Рішення	 про	 припинення	Приватного	 акціонерного	 товариства	 «Хім-

будмонтаж»	 шляхом	 перетворення	 в	 Товариство	 з	 обмеженою	 відпові-
дальністю	«Хімбудмонтаж» прийнято	позачерговими	загальними	зборами	
акціонерів	 16.07.2018р.	 з	 метою	 зменшення	 адміністративних	 витрат,	
пов’язаних	 з	 обслуговуванням	 такої	 органiзацiйно-правової	 форми,	 як	
приватне	акціонерне	товариство,	покращення	оперативностi	управлiння,	
оптимізації	господарських	витрат	та	значного	спрощення	процедури	прий-
няття	Товариством	управлiнських	рiшень.

Результати	 голосування:	 «за»	 приняття	 рiшення	 про	 перетворення	 -	
82295	голосів,	що	складає	100%	вiд	загальної	кiлькостi	голосуючих	акцiй	
акцiонерiв,	зареєстрованих	на	загальних	зборах,	«проти»	-	0	голосiв.

Всi	активи	та	зобов'язання	ПрАТ	«Хімбудмонтаж»	переходять	до	ство-
рюваного	ТОВ	«Хімбудмонтаж»	як	єдиного	правонаступника.	Розмiр	ста-
тутного	капiталу	товариства-правонаступника	становитиме	32	605,00	грн.,	
що	дорiвнює	розмiру	статутного	капiталу	ПрАТ	«Хімбудмонтаж».

Порядок	та	умови	обмiну	акцiй	ПрАТ	«Хімбудмонтаж» на	частки	в	статут-
ному	капiталi	створюваного	в	процесi	перетворення	ТОВ	"Хімбудмонтаж":	

-	акції	Товариства,	що	перетворюється,	конвертуються	в	частки	Товариства-
правонаступника	з	коефіцієнтом	конвертації	1:1	та	розподіляються	серед	його	
учасників.	Розподіл	часток	створюваного	ТОВ	"Хімбудмонтаж",	яке	є	право-
наступником	ПрАТ	"Хімбудмонтаж",	 відбувається	 зі	 збереженням	 співвідно-
шення	 кількості	 акцій,	 яке	 було	 між	 акціонерами	 у	 статутному	 капіталі	
ПрАТ	"Хімбудмонтаж",	що	перетворюється.	Одна	акція	ПрАТ	"Хімбудмонтаж" 
номінальною	вартістю	0,25	грн.	(двадцять	п’ять	копійок)	дорівнює	розміру	од-
нієї	частки	вартістю	0,25	грн.	 (двадцять	п’ять	копійок)	ТОВ	"Хімбудмонтаж".	
Розмір	частки	учасника	у	статутному	капіталі	ТОВ	"Хім	будмонтаж"	дорівнює	
розміру	загальної	номінальної	вартості	акцій,	належних	йому	у	статутному	ка-
піталі	ПрАТ	"Хімбудмонтаж" до	перетворення;

-	кожен	акціонер	ПрАТ	"Хімбудмонтаж",	що	перетворюється,	має	право	
отримати	 частку	 у	 статутному	 капіталі	 правонаступника	 -	 ТОВ	 "Хімбуд-
монтаж",	що	створюється	шляхом	перетворення.

Строк	 заявлення	 кредиторами	 своїх	 вимог	 до	 Товариства	 протягом	
двох	місяців	з	дня	оприлюднення	повідомлення	про	рішення	щодо	при-
пинення	ПрАТ	"Хімбудмонтаж".

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

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

Директор Сава В.Г. 	16.07.18р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І.Загальні	 відомості	 1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне 
акцiонерне товариство «Мшанецьке».	 2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ:	 00387022	 
3.	 Місцезнаходження:	 48161,	 Тернопільська	обл.,	 Теребовлянський	 р-н,	 
с.Мшанець.	 4.	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс	 0355147738,	 47743	 
5.	Електронна	поштова	адреса	00387022@afr.net.ua	6.	Адреса	сторінки	в	
мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкриття	
інформації	 mshanech.afr.net.ua	 7.	 Відомості	 про	 зміну	 складу	 посадових	
осіб	емітента.	 II.	Текст	повідомлення::Загальними	зборами	акцiонерiв	вiд	
10.07.2018	(протокол	№1/2018	вiд	10.07.2018р.)	звiльнено	голову	наглядо-
вої	ради	-	акцiонера	Киба	Вiктора	Павловича	(не	дає	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних),	пiдстава:	закiнчення	строку	повноважень.	Розмiр	паке-
ту	акцiй	3,04269	%.Термiн	перебування	на	посадi	3	мiс.	В	зв»язку	iз	набран-
ням	чинностi	Закону	України	«Про	засади	запобiгання	та	протидiї	корупцiї»	
згiдно	поданої	заяви	з	01.06.2011р.	припинив	виконання	повноважень	Го-
лови	наглядової	ради.	Загальними	зборами	акцiонерiв	вiд	10.07.2018	(про-
токол	№1/2018	вiд	10.07.2018р.)	припинено	повноваження:	члена	наглядо-
вої	ради	-	акцiонера	Iлiщука	Олексiя	Петровича	(не	дає	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних),	пiдстава:	закiнчення	строку	повноважень.	Розмiр	паке-
ту	акцiй	0.014583	%.Термiн	перебування	на	посадi	7р	.	3	мiс.,члена	нагля-
дової	ради	-	акцiонера	Соляр	Ольги	Михайлiвни	(не	дає	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних),	пiдстава:	закiнчення	строку	повноважень.	Розмiр	паке-
ту	 акцiй	 0,531688	%.Термiн	 перебування	 на	 посадi	 7р	 .	 3	 мiс.,голови	
ревiзiйної	комiсiї	Дембрович	Людмила	Павлiвна	(не	дає	згоди	на	розкриття	
паспортних	даних),	пiдстава:	закiнчення	строку	повноважень.	Розмiр	паке-
ту	 акцiй	 0,473068	%.Термiн	 перебування	 на	 посадi	 7р	 .	 3	 мiс.,члена	
ревiзiйної	 комiсiї	Трач	Василя	 Iвановича	 (не	дає	згоди	на	розкриття	пас-
портних	 даних),	 пiдстава:	 закiнчення	 строку	 повноважень.	 Розмiр	 пакету	
акцiй	4,217533	%.Термiн	перебування	на	посадi	7р	.	3	мiс.,члена	ревiзiйної	
комiсiї	Романюка	Василя	Анатолiйовича	 (не	дає	 згоди	на	розкриття	пас-
портних	 даних),	 пiдстава:	 закiнчення	 строку	 повноважень.	 Розмiр	 пакету	
акцiй	0,403186	%.Термiн	перебування	на	посадi	 7р	 .	 3	мiс.,Рiшенням	на-
глядової	ради	вiд	10.07.2018	(протокол	2/2018	вiд10.07.2018р.	)	припинено	
повноваження:	директора	Iлiщука	Петра	Васильовича	(не	дає	згоди	на	роз-
криття	паспортних	даних),	пiдстава:	закiнчення	строку	повноважень.	Розмiр	
пакету	акцiй	59,569899	%.Термiн	перебування	на	посадi	7р	.	3	мiс.Загаль-
ними	зборами	акцiонерiв	вiд	10.07.2018	(протокол	№1/2018	вiд	10.07.2018р.)	

та	 рiшенням	 наглядової	 ради	 вiд	 10.07.2018	 (протокол	 №2/2018	 вiд	
10.07.2018р.)	обрано	на	посаду	голови	наглядової	ради	-	акцiонера	Iлiщука	
Олексiя	Петровича	(не	дає	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Розмiр	
пакету	акцiй	0.014583	%.Термiн	призначення	3	р.	Iншi	посади,	якi	обiймала	
посадова	 особа	 протягом	 останнiх	 5	 р.:	 агроном,	 заступник	 директора	
ПрАТ	«Мшанецьке».Загальними	зборами	акцiонерiв	вiд	10.07.2018	(прото-
кол	№1/2018	вiд	10.07.2018р.)	обрано	на	посаду:	члена	наглядової	ради	-	
акцiонера	Киба	Вiктора	Павловича	(не	дає	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних).	Розмiр	пакету	акцiй	3,042690	%.Термiн	призначення	3	р.	Iншi	поса-
ди,	якi	обiймала	посадова	особа	протягом	останнiх	5	р.:	пенсiонер.члена	
наглядової	ради	-	акцiонера	Цимбала	Роман	Йосипович	(не	дає	згоди	на	
розкриття	паспортних	даних),	пiдстава	рiшення:	рiшення	Загальних	зборiв	
(не	 дає	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних).	 Розмiр	 пакету	 акцiй	
0.405329	%.Термiн	 призначення	 3	 р.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 посадова	
особа	протягом	останнiх	5	р.:	пенсiонер.Загальними	зборами	акцiонерiв	вiд	
10.07.2018	 (протокол	 №1/2018	 вiд	 10.07.2018р.)	 та	 рiшенням	 ревiзiйної	
комiсiї	вiд	10.07.2018	(протокол	№2/2018	вiд	10.07.2018р.)	обрано	на	по-
саду	голови	ревiзiйної	комiсiї	Дембрович	Людмилу	Павлiвну	(не	дає	згоди	
на	 розкриття	 паспортних	 даних).	 Розмiр	 пакету	 акцiй	 0,473068	%.Термiн	
призначення	 3	 р.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 посадова	 особа	 протягом	
останнiх	 5	 р.:	 економiст	 ПрАТ	«Мшанецьке»	 .Загальними	 зборами	
акцiонерiв	вiд	10.07.2018	(протокол	№1/2018	вiд	10.07.2018р.)	обрано	на	
посаду:	члена	ревiзiйної	комiсiї	Романюк	Василь	Анатолiйович	(не	дає	зго-
ди	на	розкриття	паспортних	даних).	Розмiр	пакету	акцiй	0.403186%.Термiн	
призначення	 3	 р.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 посадова	 особа	 протягом	
останнiх	 5	 р.:	 бригадир	 тракторної	 бригади	 ПрАТ	«Мшанецьке»,	 .члена	
ревiзiйної	комiсiї	Романюк	Василь	Анатолiйович	(не	дає	згоди	на	розкриття	
паспортних	 даних).	 Розмiр	 пакету	 акцiй	 0,049774	%.Термiн	 призначення	
3	 р.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 посадова	 особа	 протягом	 останнiх	 5	 р.:	
iнженер	 автомеханiк	 ПрАТ	«Мшанецьке»,Рiшенням	 наглядової	 ради	 вiд	
10.07.2018	(протокол	2/2018	вiд10.07.2018р.	)	обрано	на	посаду	директора	
Iлiщука	Петра	Васильовича	(не	дає	згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	
Розмiр	пакету	акцiй	59,569899	%.Термiн	призначення	3	р.	Iншi	посади,	якi	
обiймала	 посадова	 особа	 протягом	 останнiх	 5	 р.:	 директор	ПрАТ	«Мша-
нецьке».Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 нема-
ють.III.	Підпис	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інфор-
мації,	що	міститься	у	повідомленні	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	
згідно	з	законодавством.	Директор	Iлiщук	Петро	Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мШАНЕЦьКЕ»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мУКАчiВСьКИй ЗАВОД ЗАЛiЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБiВ i КОНСТРУКЦiй»
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

1.	Повне	 найменування	 емітента:	Приватне акцiонерне товариство 
«мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй»,2.	Код	за	
ЄДРПОУ:	 03327084,	 3.	 Місцезнаходження:	 89600,	 м.Мукачево,	 
вул.Духновича,105.	 4.	Міжміський	 код,	 телефон	 та	факс:	 (03131)	3-41-98	
2-15-85,	5.	Електронна	поштова	адреса:	zzbvk@emitents.net.ua,	6.	Адреса	
сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	
розкриття	 інформації:	zzbvk.emitents.net.ua,	7.	Вид	особливої	 інформації:	
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

В	зв’язку	з	отриманням	заяви	вiд	Теличко	Федiра	Михайловича	щодо	
припинення	з	12.07.2018	р.	його	повноважень	на	посадi	Генерального	ди-
ректора	ПрАТ	«Мукачiвський	завод	залiзобетонних	виробiв	 i	конструкцiй»	
(за	станом	здоров’я)	та	переведення	на	посаду	Головного	iнженера	това-

риства,	 рiшенням	 наглядової	 ради	 ПрАТ	«Мукачiвський	 завод	
залiзобетонних	 виробiв	 i	 конструкцiй»	 (протокол	№5	 вiд	 12.07.2018р.)	 з	
12.07.2018р.	припинено	його	повноваження	та	переведено	на	посаду	Го-
ловного	 iнженера	товариства.	На	данiй	посадi	перебував	з	28.04.2017	р.	
Володiє	 220308	 акцiями,	 що	 становить	 84.656678	%	 статутного	 капiталу	
Товариства.

Рiшенням	наглядоворї	ради	ПрАТ	«Мукачiвський	завод	залiзобетонних	
виробiв	i	конструкцiй»	(протокол	№5	вiд	12.07.2018р.)	з	13.07.2018р.	при-
значено	 Генеральним	 директором	 ПрАТ	«	 Мукачiвський	 завод	
залiзобетонних	виробiв	i	конструкцiй	«	Лукач	Андрiя	Андрiйовича	(згоди	на	
розкриття	паспортних	даних	не	надано).	Акцiями	товариства	не	володiє.	
Обiймав	посади	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	директор	ТОВ	«Будiвельна	
компанiя	Карпати-Л».	Термiн	обранння	–	5	рокiв.	

Всі	посадові	особи	не	надали	згоди	на	оприлюднення	паспортних	даних,	
та	не	мають	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	службовi	злочини.

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

Генеральний директор  Лукач Андрiй Андрiйович

Повідомлення
про виникнення особливої інформації

(відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів)
І. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:	Товариство	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	«Шувар»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	20777340
3.	Місцезнаходження:	79070	Львів,	Чукаріна,	6
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	032	295	36	07,	032	295	36	07
5.	Електронна	поштова	адреса:	m.danyluk@shuvar.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	shuvar.emitents.net.ua
7.	Вид	особливої	 інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	

сертифікати	фонду	 операцій	 з	 нерухомістю:	Відомості	 про	 прийняття	 рі-
шення	про	виплату	дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
13	липня	2018	року	Загальними	зборами	Товариства	з	обмеженою	від-

повідальністю	«Шувар»	прийнято	рішення	про	виплату	Учасникам	Товари-
ства	дивідендів	за	результатами	роботи	в	2-му	кварталі	2018	року	на	за-
гальну	 суму	 2550000,00	 гривень	 у	 термін	 до	 30	 вересня	 2018	року,	
щомісячно,	пропорційно	частці	кожного	з	Учасників	Товариства.	Дивіденди	
виплачуватимуться	шляхом	безготівкового	перерахування	коштів	з	поточ-
ного	рахунку	підприємства	—	на	банківські	рахунки	кожному	Учаснику	То-
вариства.

Період	нарахування	 та	сплати	дивідендів	—	щомісячно,	 починаючи	з	
липня	2018	року	та	закінчуючи	вереснем	2018	року,	в	тому	числі,	пропор-
ційно	 частці	 кожного	 з	 Учасників	 Товариства	 щомісячно	 —	 по	
850000,00	грн.

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

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

2. директор  Боднар О.І.
13.07.2018

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ШУВАР»
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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:
 ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛьНiСТЮ 

«ДТЕК ДОБРОПiЛЛЯВУГiЛЛЯ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	37014600
3.	Місцезнаходження:	85043,	мiсто	Добропiлля,	мiсто	Бiлицьке,	вулиця	

Красноармiйська,	1А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	+380627727754	+380627727753
5.	Електронна	поштова	адреса:	FlerikTV@dtek.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	рішення	емітента	про	утво-

рення,	припинення	його	філій,	представництв
ii. Текст повідомлення

16	 липня	 2018	року	 Загальними	 зборами	 Учасникiв	 ТОВ	 «ДТЕК	

ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ»	 (далi	 -	 Товариство),	 з	 метою	 оптимiзацiї	
органiзацiйної	 структури	 Товариства,	 прийнято	 рiшення	 про	 припинення	
(закриття)	вiдокремленого	пiдроздiлу	Товариства,	а	саме:	ФIЛIЇ	ТОВАРИ-
СТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ	«ДТЕК	ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ»	
«ДИТЯЧИЙ	 ОЗДОРОВЧИЙ	 ЦЕНТР	 «ДОНЕЦЬ»	 (iдентифiкацiйний	 код	
37595170,	 85000,	 Донецька	обл.,	 мiсто	 Добропiлля,	 пр.	 Шевченко,	 
будинок	2).

Вiдокремлений	пiдроздiл	здiйснював	дiяльнiсть	з	надання	послуг	оздо-
ровчих	установ	та	установ	вiдпочинку,	дiяльнiсть	у	сферi	вiдпочинку	та	роз-
ваг,	культури	та	спорту.

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 чередниченко Юрiй Якович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 16.07.2018
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента
1. Загальні відомості емітента

1.1.	Повне	найменування:	ПрАТ	«Чижівська	паперова	фабрика»
1.2.	 Організаційно-правова	 форма:	 Приватне	 акціонерне	 товари-

ство	
1.3.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	00278712	
1.4.	 Місцезнаходження:	 11725,	 Житомирська	обл.,	 Нов.-

Волинський		р-н,	с.Чижiвка,	вул.Шевченка,	16
1.5.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04141)68-467;	68-4-35
1.6.	Електронна	поштова	адреса:	karton@i.ua
1.7.Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації	chyzpapfabr.besaba.com
1.8.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадо-

вих	осіб	емітента

ІІ. Текст повідомлення
Посадова	особа	Головний	бухгалтер	Ситайло	Галина	Юріївна	при-

значено	13.07.2018.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	воло-
діє.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	її	паспортних	да-
них.	 Непогашених	 судимостей	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	
має.	Cтрок,	на	який	призначено	особу-	безстроково.	 Інші	посади,	які	
обіймала	 особа	 протягом	 останніх	 5р.:	 з	 02.09.2011	року	 по	
05.07.2018	року	—	в.о.	 головного	бухгалтера	ПрАТ	«Чижівська	папе-
рова	 фабрика».	 Призначення	 виконано	 згідно	 наказу	 т.в.о.	голови	
правління	№	60-к	від	13.07.2018	року.	

3.Підпис
Особа,	 зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	наведеної	 ін-

формації	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	з	законодав-
ством.	

Т.в.о. голови правлiння  Куровський Петро миколайович

ПРАТ «чИЖІВСьКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА»

ПОВІДОмЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента 
І. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента	 АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХО-
ЛОДмАШ»

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	емітента	00217863
3.	Місцезнаходження	емітента	65005,	м.Одеса,	вул.	Головкiвська,	57/1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	емітента	048	730	49	10,	048	730-49-10
5.	Електронна	поштова	адреса	емітента	office@holodmash.od.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	http://holodmash.od.ua/
7.	Вид	особливої	 інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	IІI.	

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням наглядової ради АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОЛОД-
мАШ» від 13.07.2018 року, відповідно до норм чинного законодавства 
та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емі-
тента:

-	припинено	повноваження	Генерального	директора	Свешнікової	Тетя-
ни	Іванівни	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано),	за	власним	
бажанням.	Посадова	особа	перебувала	на	посаді	з	06.04.2015 року,	непо-
гашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	частки	у	ста-
тутному	капіталі	Товариства	не	має.	

-	 призначено	 на	 посаду	 Генерального	 директора	 Кобилицького	 Ігора	
Олександровича	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано).	Поса-
дова	особа	призначена	безстроково,	протягом	останніх	5	років	своєї	діяль-
ності	 обіймала	 посаду	 директора	 департаменту	 логистикі,	 непогашеної	
судимості	 за	 корисливі	 та	посадові	 злочини	не	має,	частки	у	статутному	
капіталі	Товариства	не	має.	

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

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

Генеральний директор  Кобилицький І.О.
_________	М.П.	(підпис)	(ініціали	та	прізвище	керівника)	16.07.2018

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДмАШ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Приватне	 акціонерне	 товариство	 «Хімбудмонтаж»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	 	 –	 00205819).	 Місцезнаходження	 –	 02094,	 м.	Київ,	
вул.	Червоногвардiйська,	5.	Телефон	(факс)	–	(044)	292-60-38.	Елек-
тронна	поштова	адреса	–	office@frieze.kiev.ua.	Адреса	сторінки	в	ме-
режі	Інтернет	–	http://00205819.smida.gov.ua.	Вид	особливої	інформа-
ції	–	відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно	з	рішенням	загальних	зборів	від	16.07.18р.	в	зв’язку	з	прий-

няттям	рішення	про	припинення	Товариства	шляхом	перетворення	в	
товариство	з	обмеженою	відповідальністю:

-	 припинено	повноваження	директора	Сави	Віталія	Георгійовича,	
термін	перебування	на	посаді	17	років,	розмір	пакету	акцій	52,32709%,	
замість	звільненої	особи	на	посаду	нікого	не	призначено;

-	 обрано	 голову	 комісії	 з	 припинення	 Саву	 Віталія	 Георгійовича,	
інші	 посади,	 які	 обіймав	 протягом	 останніх	 п’яти	років	 –	 директор	
ПрАТ	«Хімбудмонтаж»,	розмір	пакету	акцій	–	52,32709%;	члена	комісії	
з	 припинення	 Герасимовську	 Валентину	 Григорівну,	 інші	 посади,	 які	
обіймала	 протягом	 останніх	 п’яти	років	 –	 головний	 бухгалтер	
ПрАТ	«Хімбудмонтаж»,	розмір	пакету	акцій	–	0,00767%.

Посадові	особи	обрані	до	моменту	закінчення	процесу	перетворен-
ня	товариства.

Посадові	 особи	 непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	
злочини	не	мають	та	не	надали	згоду	на	розкриття	паспортних	даних.	

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

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

Директор Сава В.Г. 	 16.07.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІмБУДмОНТАЖ»
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Шановний акціонере ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»!
Публічне	 акціонерне	 товариство	 «АЕРОК	 ОБУХІВ»,	 код	 за	 ЄДРПОУ	

20576280,	місцезнаходження:	Україна,	08700,	Київська	обл.,	м.	Обухів,	вул.	Про-
мислова,	6	(далі	-	Товариство),	повідомляє	про	проведення	загальних зборів 
акціонерів,	які	відбудуться	21 серпня 2018 року о 10 годині за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	Україна, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промисло-
ва, 6, актовий зал.

Реєстрація	акціонерів	з	09-30	до	10-00	за	місцем	проведення	зборів.	Акціоне-
ри	повинні	надати	документ,	що	підтверджує	особу.	Представники	акціонерів	–	
документ,	що	підтверджує	особу,	а	також	довіреність	або	інший	документ,	що	під-
тверджує	їхні	повноваження,	складений	відповідно	до	чинного	законодавства.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	
зборах:	15.08.2018	р.

Інформація	з	проектом	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	
порядку	денного,	а	також	інформацію	про	загальну	кількість	акцій	та	голосуючих	
акцій	станом	на	дату	складання	переліку	акціонерів,	яким	надсилається	повідом-
лення	про	проведення	загальних	зборів	та	які	мають	право	на	участь	у	загальних	
зборах,	розміщена	на	веб-сайті	ПАТ	«АЕРОК	ОБУХІВ»:	http://www.aeroc.ua/oao/

Проект порядку денного:
1.	Обрання	лічильної	комісії,	голови	та	секретаря	зборів	ПАТ	«АЕРОК	ОБУ-

ХІВ».
2.	Про	затвердження	звіту	ліквідаційної	комісії	відносно	ліквідації	ПАТ	«АЕРОК	

ОБУХІВ».	
3.	Про	затвердження	ліквідаційного	балансу	ПАТ	«АЕРОК	ОБУХІВ».
4.	Прийняття	рішення	про	звернення	ПАТ	«АЕРОК	ОБУХІВ»	до	господар-

ського	суду	із	заявою	про	порушення	провадження	у	справі	про	банкрутство.	
Щодо	уповноваження	Голови	ліквідаційної	комісії	на	звернення	до	господар-
ського	суду	із	заявою	про	порушення	провадження	у	справі	про	банкрутство	
ПАТ	«АЕРОК	ОБУХІВ».

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийнят-
тя	рішень	з	питань	порядку	денного,	у	робочий	час	за	адресою:	Україна,	08700,	
Київська	обл.,	м.	Обухів,	вул.	Промислова,	6,	актовий	зал.	Посадова	особа,	від-
повідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Голова	лікві-
даційної	комісії	ПАТ	«АЕРОК	ОБУХІВ»	Карпенко	Тетяна	Михайлівна.	Довідки	за	
телефоном	(044)	391-30-90.

Після	надіслання	акціонерам	повідомлення	про	проведення	Загальних	збо-
рів	Товариство	не	має	права	вносити	зміни	до	документів,	наданих	акціонерам	
або	з	якими	вони	мали	можливість	ознайомитися,	крім	змін	до	зазначених	до-
кументів	у	зв'язку	із	змінами	в	проекті	порядку	денного	чи	у	зв'язку	з	виправлен-
ням	помилок.	У	такому	разі	зміни	вносяться	не	пізніше	ніж	за	10	(десять)	днів	
до	дати	проведення	Загальних	зборів.

Товариство	 до	 початку	 Загальних	 зборів	 у	 встановленому	 ним	 порядку	
зобов'язане	 надавати	 письмові	 відповіді	 на	 письмові	 запитання	 акціонерів	
щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	Загальних	зборів	та	по-
рядку	 денного	 Загальних	 зборів	 до	 дати	 проведення	 Загальних	 зборів	 (до	
21.08.2018р.).	Товариство	може	надати	одну	загальну	відповідь	на	всі	запитан-
ня	однакового	змісту.	

Кожний	акціонер	Товариства	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	вклю-
чених	до	проекту	порядку	денного	Загальних	зборів	Товариства.	Пропозиції	вно-

сяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	Загальних	зборів	Товариства,	
а	щодо	кандидатів	до	складу	органів	Товариства	-	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	
проведення	Загальних	зборів.	Пропозиції	щодо	включення	нових	питань	до	про-
екту	порядку	денного	повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Про-
позиція	до	проекту	порядку	денного	Загальних	зборів	Товариства	подається	в	
письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(найменування)	акціонера,	який	її	вно-
сить,	кількості,	типу	та/або	класу	належних	йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	питан-
ня	та/або	проекту	рішення,	а	також	кількості,	типу	та/або	класу	акцій,	що	належать	
кандидату,	який	пропонується	цим	акціонером	до	складу	органів	Товариства.	
Адреса,	за	якою	акціонери	Товариства	можуть	надсилати	пропозиції	до	проекту	
порядку	денного	Загальних	зборів	Товариства:	Україна,	08700,	Київська	обл.,	
м.	Обухів,	вул.	Промислова,	Публічне	акціонерне	товариство	«АЕРОК	ОБУХІВ».

Пропозиції	 акціонерів	 (акціонера)	 Товариства,	 які	 сукупно	 є	 власниками	
5	або	більше	відсотків	голосуючих	акцій	Товариства,	підлягають	обов'язковому	
включенню	до	проекту	порядку	денного	Загальних	зборів.	

Зміни	до	проекту	порядку	денного	Загальних	зборів	вносяться	лише	шля-
хом	включення	нових	питань	та	проектів	рішень	із	запропонованих	питань.	То-
вариство	не	має	права	вносити	зміни	до	запропонованих	акціонерами	питань	
або	проектів	рішень.

Для	участі	в	Загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт	
або	інший	документ,	що	посвідчує	особу.	Представникам	акціонерів	необхідно	
мати	при	собі	паспорт	або	інший	документ,	що	посвідчує	особу	та	довіреність,	
оформлену	 у	 відповідності	 до	 вимог	 чинного	 законодавства.	 Довіреність	 на	
право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	видана	фізичною	особою,	
посвідчується	нотаріусом	або	іншими	посадовими	особами,	які	вчиняють	нота-
ріальні	дії,	а	також	може	посвідчуватися	депозитарною	установою	у	встановле-
ному	Національною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	порядку.	До-
віреність	 на	 право	 участі	 та	 голосування	 на	 Загальних	 зборах	 від	 імені	
юридичної	особи	видається	її	органом	або	іншою	особою,	уповноваженою	на	
це	її	установчими	документами.

Представником	акціонера	на	Загальних	зборах	Товариства	може	бути	фі-
зична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи.	Представником	акціо-
нера	-	фізичної	чи	юридичної	особи	на	Загальних	зборах	Товариства	може	бути	
інша	фізична	особа	або	уповноважена	особа	юридичної	особи.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	Товариства	
може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	питань,	порядку	ден-
ного	Загальних	зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	по-
трібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	Загальних	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	Загальних	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.	

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	За-
гальних	зборах	декільком	своїм	представникам.	Акціонер	має	право	у	будь-який	
час	відкликати	чи	замінити	свого	представника	на	Загальних	зборах	Товари-
ства.

Надання	довіреності	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	не	
виключає	право	участі	на	цих	Загальних	зборах	акціонера,	який	видав	довіре-
ність,	замість	свого	представника.	

Голова ліквідаційної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»            Т.м. Карпенко 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента	 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСьКА РАйСІЛьГОСП-
ХІмІЯ».	 2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ	 05488590.	 3.Місцезнаходження	 емітента	
11502,	Житомирська	обл.,	м.	Коростень,	вул.	Т.	Кралі,	буд.	66.

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	04142	66582,	факсу	немає
5.	Електронна	поштова	адреса	korhimiya@emzvit.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

емітента
ІІ. Текст повідомлення

В	зв’язку	із	закінченням	терміну	обрання	15.07.2018	р.	припинені	повно-
важення:

-	голови	та	члена	Наглядової	ради	Товариства	Вигівського	Максима	Лео-
нідовича,	 який	 володіє	 часткою	 в	 статутному	 капіталі	 Емітента	 в	 розмірі	
0.86961	 %.	 На	 посаді	 голови	 і	 члена	 Наглядової	 ради	 перебував	 з	

15.07.2015	р.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не-
має.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	своїх	паспортних	даних;

-	члена	Наглядової	ради	Товариства	Вигівської	Ніни	Віталіївни,	яка	не	
володіє	часткою	в	статутному	капіталі	Емітента.	На	посаді	члена	Наглядо-
вої	ради	перебувала	з	15.07.2015	р.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	
посадові	 злочини	 немає.	Посадова	 особа	 не	 надала	 згоди	 на	 розкриття	
своїх	паспортних	даних;

-	члена	Наглядової	ради	Товариства	Костюшко	Віти	В’ячеславівни,	яка	
не	володіє	часткою	в	статутному	капіталі	Емітента.	На	посаді	члена	На-
глядової	ради	перебувала	з	15.07.2015	р.	Непогашеної	судимості	за	корис-
ливі	та	посадові	злочини	немає.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	роз-
криття	своїх	паспортних	даних.	

Замість	 звільнених	 осіб	 на	 посади	 голови	 та	 членів	Наглядової	 ради	
нікого	не	призначено,	так	як	члени	Наглядової	ради	обираються	загальни-
ми	зборами	акціонерів.

ІІІ. Підпис	1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інфор-
мації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідаль-
ність	згідно	із	законодавством.	2.Голова	правління	Вигівський	Леонід	Мико-
лайович	15.07.2018	р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє схвалення значних 
правлчинів ПРАТ «ЛАТ iм. ЛЕСi УКРАЇНКИ»

Код за ЄДРПОУ 02968438, місцезнаходження: 79058, м. Львiв,  
вул. Пiд Дубом, буд.7-А

Згiдно	з	рiшенням	позачергових	Загальних	зборiв	акцiонерiв	(Протокол	
б/н	вiд	12.07.	2018	року)	зборами	прийнято	рiшення	у	вiдповiдностi	до	За-
кону	України	«Про	акцiонернi	товариства»,	попередньо	схвалити	вчинення	
(укладення)	Товариством	значних	правочинiв,	якi	можуть	бути	вчиненi	про-
тягом	 року	 з	 моменту	 проведення	 цих	 позачергових	 Загальних	 зборiв	

акцiонерiв	Товариства,	 якщо	ринкова	 вартiсть	майна	або	 послуг,	що	мо-
жуть	 бути	 предметом	 даних	 правочинiв,	 становитиме	 не	 бiльше	
15	 000,00	 тис.	 грн.	Данi	 правочини	 укладатимуться	 з	метою	поповнення	
обiгових	коштiв	та	здiйснення	оперативної	господарської	дiяльностi	Това-
риства.	Вартiсть	активiв	емiтента	 за	даними	останньої	рiчної	фiнансової	
звiтностi	 становить	 60,70	 тис.	 грн.	 Співвідношення	 граничної	 сукупності	
вартості	правочинів	до	вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річ-
ної	фінансової	звітності	(у	відсотках)	24711,69

ПрАТ «ЛАТ iм. Лесi Українки»
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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	
«Кондитерська	фабрика	«А.В.К.»,	м.Мукачево»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00382088
3.	Місцезнаходження:	89600	м.Мукачево,	вул.Духновича,	б.14
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0313154968,	0313121508
5.	Електронна	поштова	адреса:	patkonduteravk@emitents.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://mkf.avk.ua/ua/shareholders
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміни	до	статуту,	пов’язані	зі	

зміною	прав	акціонерів
ІІ. Текст Повідомлення 

В	зв'язку	 з	приведенням	діяльності	 у	відповідність	до	Закону	України	
«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	України	щодо	спрощення	
ведення	бізнесу	та	залучення	інвестицій	емітентами	цінних	паперів»	річни-
ми	 загальними	 зборами	 акціонерів	 Публічного	 акціонерного	 товариства	
«Кондитерська	 фабрика	 «А.В.К.»,	 м.Мукачево»	 (надалі	 –	 Товариство)	
26.04.2018	 р.	 прийнято	 рішення	 внести	 зміни	 до	 Статуту	 та	 затвердити	
його	 в	 новій	 редакції.	 Державним	 реєстратором	 13.07.2018	 було	 зареє-
стровано	Статут	Товариства	в	новій	редакції.	До	Статуту	були	внесені	змі-
ни,	в	тому	числі	пов’язані	із	зміною	прав	акціонерів.	Зміни	стосуються	влас-
ників	простих	іменних	акцій.	

Опис	змін	у	Статуті	Товариства,	що	пов’язані	зі	зміною	прав	акціонерів:
«6.1.1. Особи, які	набули	право	власності	на	акції	Товариства,	є	акціоне-

рами	Товариства.	
6.1.2.	Кожна	проста	акція	надає	акціонеру	–	її	власнику	однакову	сукуп-

ність	прав,	включаючи	права:
1)	 брати	 участь	 в	 управлінні	 Товариством,	 в	 порядку,	 передбаченому	

чинним	законодавством	України,	цим	Статутом,	рішеннями	Загальних	збо-
рів;

2)	отримувати	дивіденди;
3)	отримати	у	разі	ліквідації	Товариства	частину	його	майна	або	вартос-

ті	частини	майна	Товариства;
4)	скористатись	переважним	правом	на	придбання	простих	акцій;

5)	 отримувати	 інформацію	 про	 господарську	 діяльність	 Товариства	 у	
порядку,	встановленому	чинним	законодавством	України,	Статутом	та	вну-
трішніми	документами	Товариства;

6)	 здійснювати	 відчуження	 належних	 їм	 акцій	 в	 порядку	 і	 на	 умовах,	
встановлених	чинним	законодавством	України,	Статутом.

6.1.3.	Усі	акціонери	зобов’язані:
1)	дотримуватися	положень	Статуту,	інших	внутрішніх	документів	Това-

риства;	
2)	виконувати	рішення	Загальних	зборів	та	інших	органів	Товариства;	
3)	виконувати	свої	зобов'язання	перед	Товариством,	у	тому	числі	дого-

вірні	та	пов'язані	з	майновою	участю;	
4)	сплачувати	вартість	придбаних	ними	акцій	у	порядку,	розмірі	і	засо-

бами,	що	передбачені	чинним	законодавством	України,	цим	Статутом	та	
рішеннями	Загальних	зборів;

5)	не	розголошувати	комерційну	таємницю	та	конфіденційну	інформа-
цію	про	діяльність	Товариства,	утримуватися	від	дій,	що	можуть	завдати	
збитків	Товариству;

6)	повідомляти	Товариство	про	зміну	свого	місцезнаходження.
6.1.4.	Акціонери	також	мають	інші	права	та	обов'язки	встановлені	чин-

ним	законодавством	України.	
6.1.5.	Кожний	акціонер	-	власник	простих	акцій	Товариства	має	право	

вимагати	здійснення	обов'язкового	викупу	Товариством	належних	йому	ак-
цій,	якщо	він	зареєструвався	для	участі	у	Загальних	зборах	та	голосував	
проти	прийняття	Загальними	зборами	рішення	про:	

1)	злиття,	приєднання,	поділ,	перетворення,	виділ,	зміну	типу	Товари-
ства;	

2)	 надання	 згоди	 на	 вчинення	 Товариством	 значного	 правочину	 або	
правочину,	щодо	якого	є	заінтересованість;	

3)	зміну	розміру	статутного	капіталу;
4)	відмову	від	використання	переважного	права	акціонера	на	придбан-

ня	акцій	додаткової	емісії	у	процесі	їх	розміщення.»

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

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

2.	Найменування	посади:
Генеральний директор Папазова В.І.		 13.07.2018	

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСьКА ФАБРИКА «А.В.К.», м.мУКАчЕВО»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАР-
КІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 
(місцезнаходження: Україна, 61046, м. Харків, вул. Єнакіївська, 4; код

за ЄДРПОУ 01267188) повідомляє, що 05.07.2018 відбулись позачерго-
ві загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходжен-
ням ПАТ "ХРМЗ" і розглядаються Головою комісії по припиненню (пе-
ретворенню) ПАТ "ХРМЗ" протягом двох місяців з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань запису про рішення щодо перетворення.
Кредитор, вимоги якого до ПАТ "ХРМЗ" не забезпечені договорами зас-
тави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення
про припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою
про здійснення на вибір ПАТ "ХРМЗ" однієї з таких дій: забезпечення ви-
конання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки
та/або дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кре-
дитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочи-
ном між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернув-
ся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважа-
ється, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо
зобов'язань перед ним. Розрахунки з кредиторами здійснюються у по-
рядку, встановленому ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 82 Закону
України "Про акціонерні товариства".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ
ВИРОБIВ"; код за ЄДРПОУ 01412822; місцезнаходження 61001, м.
Харкiв, вул. Смольна, 30; тел/факс (057) 737-24-76; e-mail 01412822@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет http://hzev.bgs.kh.ua.

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв Дата прийняття загальними зборами рiшен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що має
право проводити Товариство, протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття цього рiшення - 12.07.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення
договорiв купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засо-
бiв, на капiтальний ремонт будiвель, споруд, основних засобiв, отримання
кредитiв в банках, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi
Товариства або веденням його господарської дiяльностi. Надати Наглядовiй
радi Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дiй, а Ди-
ректору повноваження щодо пiдписання зазначених договорiв. Гранична су-
купна вартiсть правочинiв 3 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 416 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 721,15385%. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй 1 383 548 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах 1 037 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували "за" прийняття рiшення 1 037 000 шт., "проти" - 0 шт. 

Директор Коник А.I. підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕК-
ТРОТРАНСПОРТУ"; код за ЄДРПОУ 03327411; місцезнаход-
ження 61001, м.Харкiв, вул. Молодої Гвардiї, 15/17; тел/факс (057) 737-22-
87; е-mail: 03327411@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Ін-
тернет: frunze.ua/kzet.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
12.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 12.07.2018): 
1.- Припинено повноваження Наглядової ради у складі: Голови - Васи-

ленка Олександра Iвановича, володiє 11.72552% в статутному капiталi
емiтента на суму 3868.25 грн. та Членів - Романенка Олександра Станiс-
лавовича, володiє 0.01061% в статутному капiталi емiтента 0.01061% на
суму 3.50 грн., Папуги Григорiя Володимировича, акцiями Товариства не
володiє. Особи перебували на посадах з 26.04.2017.

2.- Обрано до наступних рiчних зборiв Наглядова рада у складі: Голова
- Василенко Олександр Iванович (володiє 11.72552% в статутному капiта-
лi емiтента на суму 3868.25 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду голови
правлiння. Рiшення про обрання особи Членом Наглядової ради прийня-
то загальними зборами на строк до наступних рiчних зборiв /протокол б/н
вiд 11.07.2018/. Рiшення про обрання особи Головою Наглядової ради
прийнято Наглядовою радою на строк до переобрання Наглядовою ра-
дою /протокол засiдання вiд 11.07.2018/, посадова особа є акцiонером);
та Члени - Романенко Олександр Станiславович (володiє 0.01061% в ста-
тутному капiталi емiтента на суму 3.50 грн., останнi 5 рокiв обiймав поса-
ди економiста, члена наглядової ради, посадова особа є акцiонером);
Харламов Костянтин Iванович (акцiями Товариства не володiє, останнi 5
рокiв обiймав посаду юриста, посадова особа є представником акцiонера
ПАТ "Завод Фрунзе", код у ЄДР 00236010). Зазначені особи не надали
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 12.07.2018. 

Голова правлiння Шведов В.М. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДI-
ВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; міс-
цезнаходження 64300, Харкiвська обл., м.Iзюм, вул. Європейська (ко-
лишня Комсомольська), 98; тел/факс (05743) 540-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
drsyizyum.narod.ru.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
11.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 11.07.2018)

відбулося подовження терміну повноважень до наступних рiчних зборiв
(обрано на ті самі посади) Наглядової ради у складі: Голова - Павленко
Анатолiй Анатолiйович (володiє 9.80048% в статутному капiталi емiтен-
та на суму 45718.25 грн..; останнi 5 рокiв обіймав посади Директора,
члена Наглядової ради. Рiшення про обрання особи Членом Наглядо-
вої ради прийнято загальними зборами на строк до наступних рiчних
зборiв /протокол б/н вiд 11.07.2018/. Рішення про обрання особи Голо-
вою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою на строк до переоб-
рання Наглядовою радою /протокол засідання вiд 11.07.2018/; посадо-
ва особа є акцiонером) та Члени - Алексанян Едуард Сосович (володiє
9.87689% в статутному капiталi емiтента на суму 46074.75 грн.; останнi
5 рокiв обіймав посаду члена Наглядової ради, посадова особа є акцi-
онером); Бойко Богдан Васильович (володiє 7.00047% в статутному ка-
пiталi емiтента на суму 32656.50 грн..; останнi 5 рокiв обіймав посади
голови Ревiзiйної комiсiї, члена Наглядової ради, посадова особа є ак-
цiонером); Гончар Нiна Борисiвна (володiє 24.37217% в статутному ка-
пiталi емiтента на суму 113693.75 грн..; останнi 5 рокiв обіймала посади
Голови правлiння, члена Наглядової ради, посадова особа є акціоне-
ром). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Да-
та вчинення дiї 11.07.2018.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАР-
КІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 
(місцезнаходження: Україна, 61046, м. Харків, вул. Єнакіївська, 4; код

за ЄДРПОУ 01267188) повідомляє, що 05.07.2018 відбулись позачерго-
ві загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходжен-
ням ПАТ "ХРМЗ" і розглядаються Головою комісії по припиненню (пе-
ретворенню) ПАТ "ХРМЗ" протягом двох місяців з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань запису про рішення щодо перетворення.
Кредитор, вимоги якого до ПАТ "ХРМЗ" не забезпечені договорами зас-
тави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення
про припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою
про здійснення на вибір ПАТ "ХРМЗ" однієї з таких дій: забезпечення ви-
конання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки
та/або дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кре-
дитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочи-
ном між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернув-
ся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважа-
ється, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо
зобов'язань перед ним. Розрахунки з кредиторами здійснюються у по-
рядку, встановленому ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 82 Закону
України "Про акціонерні товариства".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ
ВИРОБIВ"; код за ЄДРПОУ 01412822; місцезнаходження 61001, м.
Харкiв, вул. Смольна, 30; тел/факс (057) 737-24-76; e-mail 01412822@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет http://hzev.bgs.kh.ua.

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв Дата прийняття загальними зборами рiшен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що має
право проводити Товариство, протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття цього рiшення - 12.07.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення
договорiв купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засо-
бiв, на капiтальний ремонт будiвель, споруд, основних засобiв, отримання
кредитiв в банках, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi
Товариства або веденням його господарської дiяльностi. Надати Наглядовiй
радi Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дiй, а Ди-
ректору повноваження щодо пiдписання зазначених договорiв. Гранична су-
купна вартiсть правочинiв 3 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 416 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 721,15385%. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй 1 383 548 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах 1 037 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували "за" прийняття рiшення 1 037 000 шт., "проти" - 0 шт. 

Директор Коник А.I. підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕК-
ТРОТРАНСПОРТУ"; код за ЄДРПОУ 03327411; місцезнаход-
ження 61001, м.Харкiв, вул. Молодої Гвардiї, 15/17; тел/факс (057) 737-22-
87; е-mail: 03327411@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Ін-
тернет: frunze.ua/kzet.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
12.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 12.07.2018): 
1.- Припинено повноваження Наглядової ради у складі: Голови - Васи-

ленка Олександра Iвановича, володiє 11.72552% в статутному капiталi
емiтента на суму 3868.25 грн. та Членів - Романенка Олександра Станiс-
лавовича, володiє 0.01061% в статутному капiталi емiтента 0.01061% на
суму 3.50 грн., Папуги Григорiя Володимировича, акцiями Товариства не
володiє. Особи перебували на посадах з 26.04.2017.

2.- Обрано до наступних рiчних зборiв Наглядова рада у складі: Голова
- Василенко Олександр Iванович (володiє 11.72552% в статутному капiта-
лi емiтента на суму 3868.25 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду голови
правлiння. Рiшення про обрання особи Членом Наглядової ради прийня-
то загальними зборами на строк до наступних рiчних зборiв /протокол б/н
вiд 11.07.2018/. Рiшення про обрання особи Головою Наглядової ради
прийнято Наглядовою радою на строк до переобрання Наглядовою ра-
дою /протокол засiдання вiд 11.07.2018/, посадова особа є акцiонером);
та Члени - Романенко Олександр Станiславович (володiє 0.01061% в ста-
тутному капiталi емiтента на суму 3.50 грн., останнi 5 рокiв обiймав поса-
ди економiста, члена наглядової ради, посадова особа є акцiонером);
Харламов Костянтин Iванович (акцiями Товариства не володiє, останнi 5
рокiв обiймав посаду юриста, посадова особа є представником акцiонера
ПАТ "Завод Фрунзе", код у ЄДР 00236010). Зазначені особи не надали
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 12.07.2018. 

Голова правлiння Шведов В.М. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДI-
ВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; міс-
цезнаходження 64300, Харкiвська обл., м.Iзюм, вул. Європейська (ко-
лишня Комсомольська), 98; тел/факс (05743) 540-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
drsyizyum.narod.ru.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
11.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 11.07.2018)

відбулося подовження терміну повноважень до наступних рiчних зборiв
(обрано на ті самі посади) Наглядової ради у складі: Голова - Павленко
Анатолiй Анатолiйович (володiє 9.80048% в статутному капiталi емiтен-
та на суму 45718.25 грн..; останнi 5 рокiв обіймав посади Директора,
члена Наглядової ради. Рiшення про обрання особи Членом Наглядо-
вої ради прийнято загальними зборами на строк до наступних рiчних
зборiв /протокол б/н вiд 11.07.2018/. Рішення про обрання особи Голо-
вою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою на строк до переоб-
рання Наглядовою радою /протокол засідання вiд 11.07.2018/; посадо-
ва особа є акцiонером) та Члени - Алексанян Едуард Сосович (володiє
9.87689% в статутному капiталi емiтента на суму 46074.75 грн.; останнi
5 рокiв обіймав посаду члена Наглядової ради, посадова особа є акцi-
онером); Бойко Богдан Васильович (володiє 7.00047% в статутному ка-
пiталi емiтента на суму 32656.50 грн..; останнi 5 рокiв обіймав посади
голови Ревiзiйної комiсiї, члена Наглядової ради, посадова особа є ак-
цiонером); Гончар Нiна Борисiвна (володiє 24.37217% в статутному ка-
пiталi емiтента на суму 113693.75 грн..; останнi 5 рокiв обіймала посади
Голови правлiння, члена Наглядової ради, посадова особа є акціоне-
ром). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Да-
та вчинення дiї 11.07.2018.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №134, 17 липня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОН-
МАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 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 прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

1. 13.07.2018р.  наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалі-
зація готової продукції виробництва ПрАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства: 248238 тис.грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 15,19%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради -
4. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "про-
ти" прийняття рiшення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину
до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ
"Дніпровагонмаш" не визначенi.

2. 13.07.2018р.  наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання Специфікації № 3 до Договору на суму 70576,56 тис.грн. При укла-
данні Специфікації № 3 до Договору сума  договору стала більшою ніж
10% вартості активів товариства згiдно з даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi. Предмет правочину: придбання колес для залізничного
рухомого складу. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства (по Специфікації №
3): 70576,56 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства (по Договору заголом
з урахуванням Специфікації № 3): 173961,36 тис.грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину (по Специфікації № 3), до вартості активів емітента за даними ос-
танньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,32%. Співвідношення
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину (по Дого-
вору заголом з урахуванням Специфікації № 3), до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
10,64%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 4. Кількість го-
лосів, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рi-
шення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного пра-
вочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Дніпровагонмаш"
не визначенi.

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. Корнець-
кий 13.07.2018 року 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" 

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м.
Харків, вул. Данилевського, буд. 19, тел.(057) 714-05-60, e-mail:

ssr@grant.kharkov.ua, http://www.grant.kharkov.ua/ 
повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента:

Підстава: Рішення Наглядової ради банку  (Протокол №  15  від
13.07.2018). Єрмолаєву Ірину Григорівну (паспорт: д/н) призначено на по-
саду Заступника Голови Правління з юридичних питань-Начальника юри-
дичного відділу, члена Правління банку  з 16.07.2018 року строком до кін-
ця дії повноважень діючого складу Правління банку. З 2007 р. по
16.07.2018 р. займала посаду Начальника юридичного відділу АТ "БАНК
"ГРАНТ". Особа не є акціонером, часткою в статутному капіталі не воло-
діє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

13.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 13.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 184 на
суму 65 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  65
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,80%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки 

Голови Правління Щиголев В.В.
16.07.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДI-

ВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"; 
код за ЄДРПОУ 03336120; місцезнаходження 64300, Харкiвська обл.,

м.Iзюм, вул. Європейська (колишня Комсомольська), 98; тел/факс
(05743) 540-67; e-mail 03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки
в мережі Інтернет: drsyizyum.narod.ru.

Відомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 

Дата прийняття загальними зборами рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв, що має право проводити Това-
риство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішен-
ня, 11.07.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення договорiв купiв-
лi-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобiв, на капi-
тальний ремонт будiвель, споруд, основних засобiв, отримання креди-
тiв в банках, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi То-
вариства або веденням його господарської дiяльностi. Надати Наглядо-
вiй радi Товариства повноваження щодо затвердження цих правових
дiй, а Генеральному директору повноваження  щодо пiдписання зазна-
чених договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 15 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi 7965 тис.грн. Спiввiдношення граничної сфукупної вартостi право-
чинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi 188,32392%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 544 198
шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах 1 225 634 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення 1 225 634 шт., "проти" 0 шт. 

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОН-
МАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 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 прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

1. 13.07.2018р.  наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалі-
зація готової продукції виробництва ПрАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства: 248238 тис.грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках): 15,19%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради -
4. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "про-
ти" прийняття рiшення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину
до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ
"Дніпровагонмаш" не визначенi.

2. 13.07.2018р.  наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укла-
дання Специфікації № 3 до Договору на суму 70576,56 тис.грн. При укла-
данні Специфікації № 3 до Договору сума  договору стала більшою ніж
10% вартості активів товариства згiдно з даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi. Предмет правочину: придбання колес для залізничного
рухомого складу. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства (по Специфікації №
3): 70576,56 тис.грн. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена відповідно до законодавства (по Договору заголом
з урахуванням Специфікації № 3): 173961,36 тис.грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину (по Специфікації № 3), до вартості активів емітента за даними ос-
танньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4,32%. Співвідношення
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину (по Дого-
вору заголом з урахуванням Специфікації № 3), до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
10,64%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 4. Кількість го-
лосів, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4,  "проти" прийняття рi-
шення - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного пра-
вочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ "Дніпровагонмаш"
не визначенi.

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. Корнець-
кий 13.07.2018 року 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" 

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м.
Харків, вул. Данилевського, буд. 19, тел.(057) 714-05-60, e-mail:

ssr@grant.kharkov.ua, http://www.grant.kharkov.ua/ 
повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента:

Підстава: Рішення Наглядової ради банку  (Протокол №  15  від
13.07.2018). Єрмолаєву Ірину Григорівну (паспорт: д/н) призначено на по-
саду Заступника Голови Правління з юридичних питань-Начальника юри-
дичного відділу, члена Правління банку  з 16.07.2018 року строком до кін-
ця дії повноважень діючого складу Правління банку. З 2007 р. по
16.07.2018 р. займала посаду Начальника юридичного відділу АТ "БАНК
"ГРАНТ". Особа не є акціонером, часткою в статутному капіталі не воло-
діє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

13.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 13.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 184 на
суму 65 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  65
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 12,80%.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки 

Голови Правління Щиголев В.В.
16.07.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДI-

ВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"; 
код за ЄДРПОУ 03336120; місцезнаходження 64300, Харкiвська обл.,

м.Iзюм, вул. Європейська (колишня Комсомольська), 98; тел/факс
(05743) 540-67; e-mail 03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки
в мережі Інтернет: drsyizyum.narod.ru.

Відомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 

Дата прийняття загальними зборами рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв, що має право проводити Това-
риство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішен-
ня, 11.07.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення договорiв купiв-
лi-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобiв, на капi-
тальний ремонт будiвель, споруд, основних засобiв, отримання креди-
тiв в банках, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi То-
вариства або веденням його господарської дiяльностi. Надати Наглядо-
вiй радi Товариства повноваження щодо затвердження цих правових
дiй, а Генеральному директору повноваження  щодо пiдписання зазна-
чених договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 15 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi 7965 тис.грн. Спiввiдношення граничної сфукупної вартостi право-
чинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi 188,32392%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 544 198
шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах 1 225 634 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення 1 225 634 шт., "проти" 0 шт. 

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

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

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	
«КОМЕРЦІЙНИЙ	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	БАНК»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	19355562
3.	Місцезнаходження:	88000	м.	Ужгород,	вул	.Ю.	Гойди,	буд.	10
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0312619830,	0312619830
5.	Електронна	поштова	адреса:	pavlov@atcominvestbank.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	www.atcominvestbank.com
7.	Вид	особливої	інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням	 Наглядової	 ради	 АТ	 «КОМІНВЕСТБАНК»	 (Протокол	

№01-4/9-18	вiд	12.07.2018р.)	призначено	на	посаду	Голови	Правління	
АТ	«КОМІНВЕСТБАНК»	Чотій	Миколу	Дмитровича	строком	на	3	(три)	
роки	 (згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 не	 надано).	 Акцiями	 
АТ	«КОМІНВЕСТБАНК»	не	володiє.	 Інформацiя	про	посади,	які	обій-

мала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років	-	(травень	2011	р.-	чер-
вень	2014	р.)	-	Заступник	начальника	управління	НБУ	в	Донецькій	об-
ласті;	 (червень	 2014	 р.	 -	 березень	 2015	 р.)	 -	 Начальник	 управління	
НБУ	в	Донецькій	області;	 (березень	2015	р.	 -	 грудень	2015	р.)	 -	На-
чальник	управління	НБУ	в	Закарпатській	області;	(січень	2016	р.	-	ли-
пень	2018		р.)	-	Представник	НБУ	в	Закарпатській	області	Групи	пред-
ставників	НБУ	в	регіонах	України;	(липень	2018	р.	-	по	теперішній	час)	
-	 Радник	 Голови	 правління	 АТ	 «КОМІНВЕСТБАНК»	 .	 Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	

Чотій	Микола	Дмитрович	вступає	на	посаду	після	його	погодження	
Національним	банком	України.

До	вступу	на	посаду	Голови	Правління	АТ	«КОМІНВЕСТБАНК»	Чо-
тія	 Миколи	 Дмитровича	 виконуючим	 обов'язки	 Голови	 Правління	
АТ	 	 «КОМІНВЕСТБАНК»	 залишено	 Заступника	 Голови	 Правління	
АТ		«КОМІНВЕСТБАНК»	Журкі	Юрія	Чобовича	

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

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

2. В.о. Голови Правлiння  Журкі Ю.ч.
13.07.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «КОмЕРЦІйНИй ІНВЕСТИЦІйНИй БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАР-
КІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 
(місцезнаходження: Україна, 61046, м. Харків, вул. Єнакіївська, 4; код

за ЄДРПОУ 01267188) повідомляє, що 05.07.2018 відбулись позачерго-
ві загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходжен-
ням ПАТ "ХРМЗ" і розглядаються Головою комісії по припиненню (пе-
ретворенню) ПАТ "ХРМЗ" протягом двох місяців з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань запису про рішення щодо перетворення.
Кредитор, вимоги якого до ПАТ "ХРМЗ" не забезпечені договорами зас-
тави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення
про припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою
про здійснення на вибір ПАТ "ХРМЗ" однієї з таких дій: забезпечення ви-
конання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки
та/або дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кре-
дитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочи-
ном між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернув-
ся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважа-
ється, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо
зобов'язань перед ним. Розрахунки з кредиторами здійснюються у по-
рядку, встановленому ст. 105 Цивільного кодексу України, ст. 82 Закону
України "Про акціонерні товариства".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ
ВИРОБIВ"; код за ЄДРПОУ 01412822; місцезнаходження 61001, м.
Харкiв, вул. Смольна, 30; тел/факс (057) 737-24-76; e-mail 01412822@sod-
ruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет http://hzev.bgs.kh.ua.

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв Дата прийняття загальними зборами рiшен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що має
право проводити Товариство, протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття цього рiшення - 12.07.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення
договорiв купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засо-
бiв, на капiтальний ремонт будiвель, споруд, основних засобiв, отримання
кредитiв в банках, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi
Товариства або веденням його господарської дiяльностi. Надати Наглядовiй
радi Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дiй, а Ди-
ректору повноваження щодо пiдписання зазначених договорiв. Гранична су-
купна вартiсть правочинiв 3 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi 416 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 721,15385%. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй 1 383 548 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах 1 037 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували "за" прийняття рiшення 1 037 000 шт., "проти" - 0 шт. 

Директор Коник А.I. підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕК-
ТРОТРАНСПОРТУ"; код за ЄДРПОУ 03327411; місцезнаход-
ження 61001, м.Харкiв, вул. Молодої Гвардiї, 15/17; тел/факс (057) 737-22-
87; е-mail: 03327411@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Ін-
тернет: frunze.ua/kzet.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
12.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 12.07.2018): 
1.- Припинено повноваження Наглядової ради у складі: Голови - Васи-

ленка Олександра Iвановича, володiє 11.72552% в статутному капiталi
емiтента на суму 3868.25 грн. та Членів - Романенка Олександра Станiс-
лавовича, володiє 0.01061% в статутному капiталi емiтента 0.01061% на
суму 3.50 грн., Папуги Григорiя Володимировича, акцiями Товариства не
володiє. Особи перебували на посадах з 26.04.2017.

2.- Обрано до наступних рiчних зборiв Наглядова рада у складі: Голова
- Василенко Олександр Iванович (володiє 11.72552% в статутному капiта-
лi емiтента на суму 3868.25 грн., останнi 5 рокiв обiймав посаду голови
правлiння. Рiшення про обрання особи Членом Наглядової ради прийня-
то загальними зборами на строк до наступних рiчних зборiв /протокол б/н
вiд 11.07.2018/. Рiшення про обрання особи Головою Наглядової ради
прийнято Наглядовою радою на строк до переобрання Наглядовою ра-
дою /протокол засiдання вiд 11.07.2018/, посадова особа є акцiонером);
та Члени - Романенко Олександр Станiславович (володiє 0.01061% в ста-
тутному капiталi емiтента на суму 3.50 грн., останнi 5 рокiв обiймав поса-
ди економiста, члена наглядової ради, посадова особа є акцiонером);
Харламов Костянтин Iванович (акцiями Товариства не володiє, останнi 5
рокiв обiймав посаду юриста, посадова особа є представником акцiонера
ПАТ "Завод Фрунзе", код у ЄДР 00236010). Зазначені особи не надали
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 12.07.2018. 

Голова правлiння Шведов В.М. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДI-
ВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"; код за ЄДРПОУ 03336120; міс-
цезнаходження 64300, Харкiвська обл., м.Iзюм, вул. Європейська (ко-
лишня Комсомольська), 98; тел/факс (05743) 540-67; e-mail
03336120@sodruzhestvo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
drsyizyum.narod.ru.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
11.07.2018 за рiшенням загальних зборів (протокол б/н вiд 11.07.2018)

відбулося подовження терміну повноважень до наступних рiчних зборiв
(обрано на ті самі посади) Наглядової ради у складі: Голова - Павленко
Анатолiй Анатолiйович (володiє 9.80048% в статутному капiталi емiтен-
та на суму 45718.25 грн..; останнi 5 рокiв обіймав посади Директора,
члена Наглядової ради. Рiшення про обрання особи Членом Наглядо-
вої ради прийнято загальними зборами на строк до наступних рiчних
зборiв /протокол б/н вiд 11.07.2018/. Рішення про обрання особи Голо-
вою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою на строк до переоб-
рання Наглядовою радою /протокол засідання вiд 11.07.2018/; посадо-
ва особа є акцiонером) та Члени - Алексанян Едуард Сосович (володiє
9.87689% в статутному капiталi емiтента на суму 46074.75 грн.; останнi
5 рокiв обіймав посаду члена Наглядової ради, посадова особа є акцi-
онером); Бойко Богдан Васильович (володiє 7.00047% в статутному ка-
пiталi емiтента на суму 32656.50 грн..; останнi 5 рокiв обіймав посади
голови Ревiзiйної комiсiї, члена Наглядової ради, посадова особа є ак-
цiонером); Гончар Нiна Борисiвна (володiє 24.37217% в статутному ка-
пiталi емiтента на суму 113693.75 грн..; останнi 5 рокiв обіймала посади
Голови правлiння, члена Наглядової ради, посадова особа є акціоне-
ром). Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Да-
та вчинення дiї 11.07.2018.

Генеральний директор Славгородський О.В. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОЧПРИЛАД"

(місцезнаходження: Україна, 61166, м.Харків, вул. Серпова, буд.4; код
за ЄДРПОУ 05796222) повідомляє, що 04.07.2018 відбулись позачерго-
ві загальні збори, на яких було прийнято рішення про припинення акці-
онерного товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою
відповідальністю. Вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходжен-
ням ПРАТ "ТОЧПРИЛАД" і розглядаються Головою комісії по припинен-
ню (перетворенню) ПРАТ "ТОЧПРИЛАД" протягом двох місяців з дати
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо
перетворення. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ "ТОЧПРИЛАД" не за-
безпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіс-
лання йому повідомлення про припинення товариства, може звернути-
ся з письмовою вимогою про здійснення на вибір ПРАТ "ТОЧПРИЛАД"
однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укла-
дення договорів застави чи поруки та/або дострокового припинення або
виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, як-
що інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У
разі якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до Товариства з
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Розрахунки з креди-
торами здійснюються у порядку, встановленому ст. 105 Цивільного ко-
дексу України, ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства". 
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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
16.07.2018 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 ПАТ КБ "ЦЕНТР"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 37119553
3.	Місцезнаходження 02002	м.	Київ	Раїси	Окипної,	8А
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

+38	044-393-74-00	+38	044	393-74-00

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

www.bankcenter.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації

ii. Текст повідомлення
13.07.2018	р	Рішення	Єдиного	акціонера	Україна	Публiчного	акцiонерного	

товариства	«Комерційний	банк	«Центр»	(Україна,	02002,	місто	Київ,	вулиця	Ра-
їси	Окіпної,	будинок	№	8А),	прийнято	рiшення	про	реорганiзацiю	шляхом	при-
єднання	Публiчного	акцiонерного	товариства	«Комерційний	банк	«Центр»	до	
ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«МТБ	БАНК»	 (Україна,	 68003,	
Одеська	область,	 місто	 Чорноморськ,	 проспект	 Миру,	 28)	 (далi	–	 Банк-
правонаступник)	(РІШЕННЯ	ЄДИНОГО	АКЦІОНЕРА	№	2	вiд	13.07.2018р.).	При-
чини	прийняття	рiшення:	оптимiзацiя	органiзацiї	роботи	даних	банкiв;	виконання	
регуляторних	вимог	в	частинi	забезпечення	вимог	чинного	законодавства,	щодо	
збiльшення	розмiру	статутного	капiталу	та	дотримання	нормативу	кредитного	
ризику.	Створення	конкурентних	переваг	на	банкiвському	ринку	завдяки	ефекту	
масштабу,	 розширенню	 асортименту	 банкiвських	 послуг	 та	 диверсифiкацiї	
банкiвських	 ризикiв,	 що,	 в	 свою	 чергу,	 дозволить	 удосконалити	 фiнансово-
економiчну	полiтику	Банку	та	покращити	в	цiлому	операцiйну	модель.	Внаслiдок	
реорганiзацiї	 банкiв	 буде	 створено	 єдиний	 Банк	 з	 розгалуженою	 мережею	
вiддiлень,	 присутнiстю	 у	 багатьох	 регiонах	 України	 та	 можливостями	
унiверсального	обслуговування	клiєнтiв	з	одночасною	оптимiзацiєю	загально	-	
банкiвських,	 в	 т.ч.	 адмiнiстративних,	 витрат,	 пiдвищенням	 ефективностi	
управлiння	та	 забезпеченням	 iнтересiв	 кредиторiв	 та	учасникiв	Банку.	Умови	
приєднання	 визначенi	 Договором	 про	 приєднання	 та	 Планом	 реорганiзацiї.	
Реорганiзацiя	 ПАТ	 КБ	 «Центр»	 розпочнеться	 пiсля	 отримання	 дозволу	
Нацiонального	 банку	 України	 на	 проведення	 реорганiзацiї	 та	 затвердження	
Нацiональним	банком	України.	Повне	найменування	Банка-правонаступника:	

ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«МТБ	БАНК»,	Україна,	68003,	Одесь-
ка	область,	місто	Чорноморськ,	проспект	Миру,	28).	Розмiр	статутного	капiталу	
становитиме	635	000	050,00	грн.	При	приєднаннi	всi	активи	i	зобов’язання	ПАТ	
КБ	«Центр»	будуть	переданi	до	ПАТ	«МТБ	БАНК»,	за	всiма	статтями	балансу,	
вiдповiдно	до	передавального	акту,	що	буде	складений	на	пiдставi	проведеної	
iнвентаризацiї	 активiв	 та	 зобов’язань	 ПАТ	 КБ	 «Центр».	 Вартiсть	 активiв	 та	
зобов’язань	ПАТ	КБ	«Центр»,	якi	будуть	переданi	до	ПАТ	«МТБ	БАНК»,	буде	
вiдповiдати	балансовiй	вартостi	активiв	i	зобов’язань,	станом	на	день	пiдписання	
передавального	акту.	Порядок	та	умови	конвертацiї	акцiй:	усi	простi	акцiї	ПАТ	КБ	
«Центр»	незалежно	вiд	класу	конвертуються	у	простi	акцiї	ПАТ	«МТБ	БАНК»,	
крiм	акцiй	ПАТ	КБ	«Центр»	та/або	ПАТ	«МТБ	БАНК»,	якi	не	пiдлягають	конвертацiї	
згiдно	чинного	законодавства.	Не	пiдлягають	конвертацiї	та	пiдлягають	анулю-
ванню:	акцiї	ПАТ	КБ	«Центр»,	якi	були	викупленi	ним	до	прийняття	загальними	
зборами	рiшення	про	приєднання;	акцiї	ПАТ	КБ	«Центр»,	власниками	яких	є	
учасники,	якi	звернулися	з	вимогою	про	обов’язковий	викуп	належних	їм	акцiй	та	
якi	отримали	таке	право	до	прийняття	загальними	зборами	рiшення	про	приєд-
нання;	акцiї	ПАТ	КБ	«Центр»,	власниками	яких	є	ПАТ	«МТБ	БАНК»,	акцiї	ПАТ	
«МТБ	БАНК»,	власником	яких	був	ПАТ	КБ	«Центр»	Кількість	акцій	ПАТ	«МТБ	
БАНК»,	яку	отримає	 кожен	акціонер	ПАТ	КБ	«Центр»,	визначається	шляхом	
множення	кількості	акцій	ПАТ	КБ	«Центр»,	належних	такому	акціонеру,	на	кое-
фіцієнт	конвертації.	Коефіцієнт	конвертації	акцій	ПАТ	КБ	«Центр»,	(простих	та	
привілейованих),	дорівнює	100	(співвідношення	номінальної	вартості	акцій	Бан-
ку,	що	приєднується,	до	номінальної	вартості	акцій	ПАТ	«МТБ	БАНК»).	Одна	
акція	ПАТ	КБ	«Центр»	номінальною	вартістю	1000	гривень,	конвертується	в	100	
штук	простих	акцій	ПАТ	«МТБ	БАНК»,	номінальною	вартістю	10	гривень.	За-
гальна	номінальна	вартість	акцій	ПАТ	«МТБ	БАНК»,	які	отримує	кожен	з	акціо-
нерів	ПАТ	КБ	«Центр»,	має	бути	рівною	загальній	номінальній	вартості	акцій,	які	
належали	цьому	акціонерові	у	статутному	капіталі	ПАТ	КБ	«Центр».	Особа,	за-
значена	 нижче,	 пiдтверджує	 достовiрнiсть	 iнформацiї,	 що	 мiститься	 у	
повiдомленнi,	 та	 визнає,	що	 вона	 несе	 вiдповiдальнiсть	 згiдно	 iз	 законодав-
ством.	Голова	Правлiння	ПАТ	КБ	«Центр»	І.Л.	Климович	16.07.2018р.

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

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

М.П. 2018.07.16
(дата)
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6

14.	 ПРАТ МШАНЕЦЬКЕ 6

15. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ	ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ	ЗАВОД 4
16. АТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ	БАНК	«ГРАНТ» 10
17.	 ПРАТ ТОЧПРИЛАД 11
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19.	 ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ЗАВОД	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ	

ВИРОБІВ
4

20. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ЗАВОД	ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 9
21. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ	РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД 11
22. ПРАТ ХІМБУДМОНТАЖ 5
23. ПРАТ ХІМБУДМОНТАЖ 7
24.	 АТ ХОЛОДМАШ 7
25. ПРАТ ЧИЖІВСЬКА	ПАПЕРОВА	ФАБРИКА 7
26. ПАТ ШЛЯХОВЕ	РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ	УПРАВЛІННЯ 9
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28. ТЗОВ ШУВАР 6


