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

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 управ
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, підпункту 1) пункту 4 гла
ви 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емі
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин
ку від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№ 171/24948 (зі змінами), та у зв’язку з реєстрацією 
змін до проспекту емісії облігацій серії AF Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Іпотечна компанія 
«АркадаФонд» (нове найменування – Товариство з об
меженою відповідальністю «Іпотечна компанія «Базо
вий Актив», місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 34, офіс 312/3, код за ЄДРПОУ: 25586047), 
відновлено обіг облігацій (серія АF) товариства з об-
меженою відповідальністю «Іпотечна компанія «Ба-
зовий актив» – розпорядження № 01-Кф-во-о від 
23 червня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, на підставі рі

шення Комісії від 10.11.2015 № 1843, підпункту 1) 
пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе
рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі зміна
ми), та відповідно до документів, наданих Публічним 
акціонерним товариством «Таскомбанк», місцезнахо
дження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, код 
за ЄДРПОУ: 09806443, на скасування реєстрації ви
пуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій  
(серії D), скасовано реєстрацію випуску облігацій  
публічного акціонерного товариства «таскомбанк» 
(серія D). Свідоцтво про реєстрацію випуску обліга
цій Публічного акціонерного товариства «Таском
банк» (серія D) від 30 квітня 2013 року № 58/2/2013, 
дата видачі  12 червня 2013 року, видане Національ
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 112-Кф-С-о від 
22 червня 2018 року.

25.06.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

аКцIонерне товариСтво 
"БанК алЬянС" 

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 

буд. 50
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 2246670 Факс не використовується

5. Електронна поштова 
адреса

alliancebank@alliancebank.org.ua

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

bankalliance.ua

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

II. текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (акцiонер 

Банку) Лехiцького Андрiя Iгоровича припинено з 21.06.2018. Частка у ста
тутному капiталi емiтента, належна особi  0,000188%. На посаду Члена 
Наглядової ради Лехiцького А.I. було обрано Загальними зборами 
акцiонерiв 17 квiтня 2018 року, на посадi перебував з 18.04.2018 по 
20.06.2018. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да
них. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має. Повноваження припиняються без прийняття рiшення 
вiдповiдним органом управлiння, на пiдставi п. 13.5.1 Статуту (за власним 
бажанням та за умови письмового повiдомлення Ради). Вiдповiдну заяву 
було розглянуто та задоволено Наглядовою радою 20 червня 2018 року 
(протокол №60). Новий склад Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» буде 
обрано в термiн, передбачений чинним законодавством України.

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

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

в.о. Голови правлiння фролова Юлія миколаївна

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

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

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"ЗапорIжтранСформатор"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061)2703900 (061)2703083

5. Електронна поштова 
адреса

irina.shapovalova@ztr.com.ua

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

www.ztr.com.ua

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

II. текст повідомлення
20.06.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго

ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне
сення змiн до Договору застави майнових прав. Вартiсть правочину: 
209142.16 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 
4.51%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 стату
ту ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будьякi договори, право
чини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх пред
метом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.06.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "Страхова 
КомпанIя 
"Саламандра-УКраїна"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 мiсто Полтава вул. Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та факс 0532503035 0532503035
5. Електронна поштова адреса t.fidzina@salamandra.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.salamandra.ua

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

II. текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
прий-
няття 

рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або 

послуг, що є предметом 
правочину, до вартості 

активів емітента за 
даними останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.06.2018 16000 86228 19
Зміст інформації:
23 червня 2018 року Наглядовою Радою Товариства (на пiдставi пп.16  
п. 8.3.13 Статуту Товариства) було прийнято рiшення про надання згоди 
Товариству на вчинення значного правочину. Предмет правочину: укла
дення договору поруки з ПАТ «МТБ БАНК» з метою забезпечення виконан
ня кредитних зобов’язань за договором кредиту, якiй має бути укладено 
мiж Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «ДIМ СТРА
ХУВАННЯ» та ПАТ «МТБ БАНК». Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 16 000 
тис. грн. Вартiсть активiв емтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 86 228 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 19%.

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

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

2. Найменування посади Павлюченко Т.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.25
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про прийняття рішення про продовження строку 
діяльності

пайовоГо ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо 
ІнвеСтицІйноГо фондУ «КлУБ надІйних 
ІнвеСтицІй» (код ЄДРІСІ 2321674) тов «КомпанІя З 

УправлІння аКтивами та адмІнІСтрУвання пенСІйних фондІв 
«опІКа», 

код ЄДРПОУ 34094201
тов «КомпанІя З УправлІння аКтивами та адмІнІСтрУвання 

пенСІйних фондІв «опІКа» (ЄДРПОУ 34094201), яке діє від свого імені 
та в інтересах ЗаКритоГо недиверСифІКованоГо ІнвеСтицІйно-
Го фондУ «КлУБ надІйних ІнвеСтицІй» (код ЄДРІСІ 2321674) (нада
лі  Фонд).

Згідно Наказу №20/0618 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУ
ВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА» від 20.06.2018 р.. продовжено строк 
діяльності Фонду на 7 (сім) років до 04 серпня 2025р. та визначено, що 
строк діяльності Фонду становить 14 років з дати реєстрації у Єдиному 
державному реєстрі інститутів спільного інвестування

Учасники Фонду мають право подати заявку на викуп інвестиційних сер
тифікатів Фонду (надалі – Заявка): 

дата початку приймання Заявок: 20.06.2018 р. 
дата закінчення приймання Заявок: 20.09.2018 р.
Для отримання розрахунку за інвестиційні сертифікати Фонду, учасники 

Фонду повинні подати заявку про викуп належних їм на праві власності інвес
тиційних сертифікатів Фонду та отримання розрахунків за ними за адресою: 
36020, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця 1100річчя Полтави, будинок 
14А/22 чи надіслати поштою рекомендованим листом за адресою: 36020, 
Полтавська обл., місто Полтава, вулиця 1100річчя Полтави, будинок 14А/22. 

Прийом заявок на викуп інвестицій них сертифікатів здійснюється кож
ного робочого дня з 10.00 до 15.00, крім вихідних (субота та неділя) та 
святкових і неробочих днів.

Перелік документів, які необхідно подати для викупу інвестиційних сер
тифікатів та здійснення розрахунків з учасниками:

а) для учасників - фізичних осіб: 
 два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338;

 засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
 засвідчений фізичною особою документ, що містить відомості про ре

єстраційний
номер облікової картки платника податків;
 засвідчену у встановленому порядку копію виписки з рахунку у цінних 

паперах
учасника Фонду складену станом на дату прийняття рішення про продо

вження
строку діяльності Фонду;
 засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного
рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.

б) для учасників - юридичних осіб: 
 два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

 належним чином засвідчені копії документів, необхідні для ідентифіка
ції, верифікації та вивчення учасника Фонду, що визначені Законом України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю
дження зброї масового знищення»; 

 засвідчену у встановленому порядку копію виписки з рахунку у цінних 
паперах учасника Фонду складену станом на дату прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду;

 засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 
поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду. 

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі 
або оформлені неналежним чином не розглядаються. 

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів 
Фонду здійснюються не пізніше 20 червня 2019 року.

Після пред'явлення учасником Фонду зазначених документів 
ТОВ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА» укладає з таким учасником Договір про ви
куп інвестиційних сертифікатів Фонду (далі  Договір)

Після укладання Договору грошові кошти перераховуються на банків
ський рахунок учасника Фонду у зазначений вище строк.

Учасник Фонду має перерахувати інвестиційні сертифікати Фонду на 
рахунок Фонду в порядку та в строк, визначені в Договорі.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартіс
тю інвестиційного сертифікату Фонду станом на дату прийняття рішення 
про продовження строку діяльності Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснювати
муться розрахунки з учасниками визначається як результат ділення загаль
ної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що пе
ребували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження 
строку діяльності Фонду, а кількість цінних паперів, які викуповуються в 
учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких 
він був на день прийняття зазначеного рішення.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду за якою здій
снюватимуться розрахунки з учасниками становить 1486,20 грн.

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником 
Фонду, який відповідно до заявки про викуп цінних паперів, не звернувся за 
розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття банківського ра
хунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІ
СТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА» зобов’язано протягом 10 ро
бочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розра
хунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному 
нормативноправовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

директор 
тов «КомпанІя З УправлІння аКтивами 
та адмІнІСтрУвання пенСІйних фондІв «опІКа»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"Гніванський завод спецзалізобетону"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський рн, 

Вінницька обл. Промислова, 15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04355) 33676 (04355) 33197

5. Електронна поштова 
адреса

gnivanszb@ukrpost.ua

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

http://gnivanszb.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рішенням акціонера від 15.06.2018 №715/6211, яке прийнято на засі

данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 15.06.2018 №Ц64/54 
Ком.т), отриманого 22.06.2018, достроково припинено повноваження чле
на ревізійної комісії Майданюка В.П. Часткою в статутному капіталі не во
лодіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної суди
мості за корисливі злочини не має. Перебував на посаді з 01.02.2017.

Рішенням акціонера від 15.06.2018 №715/6211, яке прийнято на засі
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 15.06.2018 №Ц64/54 
Ком.т), отриманого 22.06.2018, членом ревізійної комісії обрано Кобця Ро
мана Миколайовича строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не 
володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної су
димості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа про
тягом останніх п'яти років: служба в органах МВС України, головний фахівець 
з безпеки філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укр залізниця»

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

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

2. Найменування посади Хардикайнен О.В.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.06.25

(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
“ГнІванСЬКий Завод СпецЗалІЗоБетонУ”
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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 ТОВАРИ
СТВО «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 01564897
3. Місцезнаходження: 01135 мiсто Київ, пл. Перемоги будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)5810012, 5810012
5. Електронна поштова адреса: levinzon.r@dcleonardo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ukraina.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Рiшенням чергових (рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 року 
(Протокол вiд 22.06.2018 року) припинено повноваження Наглядової Ради То
вариства, а саме Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради  «юридич
ної особи» Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn 
Holdings Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о Сеттерволлз Адво
катбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, 
Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 5566882949. Під
става для припинення повноважень: закiнчення строку повноважень Наглядо
вої Ради Товариства. «Юридична особа» є акціонером товариства і володiє 
часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 92,093132%. Особа пере
бувала на посадi з 29.04.2013 року до 22.06.2018 рiк. Посадова особа непога
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових (рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 
року (Протокол вiд 22.06.2018 року) припинено повноваження Наглядової 
Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради  «юридичної особи» Ком
панії Квінн Білдінг Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Building Sweden 
AB in bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 
1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 
10139 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 5566947411. Підстава для 
припинення повноважень: закiнчення строку повноважень Наглядової Ради 
Товариства. «Юридична особа» є акціонером товариства і володiє часткою 
в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,000002%. Особа перебувала 
на посадi з 29.04.2013 року до 22.06.2018 рiк. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових (рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 
року (Протокол вiд 22.06.2018 року) припинено повноваження Наглядової 
Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради  «юридичної особи» Ком
панії Квінн Інвестментс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Investments 
Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о Сеттерволлз Адвокатбю
ро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, 
Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 5566850748. 
Підстава для припинення повноважень: закiнчення строку повноважень На
глядової Ради Товариства. «Юридична особа» є акціонером товариства і 
володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 2,690881 %. 
Особа перебувала на посадi з 29.04.2013 року до 22.06.2018 рiк. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових (рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 
року (Протокол вiд 22.06.2018 року) припинено повноваження Наглядової 
Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради  «юридичної особи» Ком
панії Квінн Вей Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Way Sweden AB in 
bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 
10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 
Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 5566882956. Підстава для при
пинення повноважень: закiнчення строку повноважень Наглядової Ради 
Товариства. «Юридична особа» є акціонером товариства і володiє часткою 
в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,000002%. Особа перебувала 
на посадi з 29.04.2013 року до 22.06.2018 рiк. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

В зв'язку з закiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рiшенням чергових 
(рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 року (Протокол вiд 22.06.2018 
року) обрано Наглядову Раду Товариства в кількості 3 осіб, терміном на 3 роки, 
а саме обрано Членом Наглядової Ради  пана К'єрана Уолеса [Kieran Wallace], 
посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних да
них. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років  КПМГ (KPMG) 
Ірландія  Партнер. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє част
кою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціоне
ра «юридичної особи» Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрут

ства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о 
Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls 
Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 
5566882949, розмір пакета акцій, який належить «юридичній особі» 92,093132 % 
від статутного капітала товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

В зв'язку з закiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рiшенням чергових 
(рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 року (Протокол вiд 22.06.2018 
року) обрано Наглядову Раду Товариства в кількості 3 осіб, терміном на 3 роки, 
а саме обрано Членом Наглядової Ради  пана Ендрю О'Лірі [Aindriu O'Leary], 
посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних да
них. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років  КПМГ (KPMG) 
Ірландія  Директор. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє част
кою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціоне
ра «юридичної особи» Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі банкрут
ства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження   
с/о Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя  
[с/о Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], 
ідентифiкацiйний код 5566882949, розмір пакета акцій, який належить «юридич
ній особі» 92,093132 % від статутного капітала товариства. Посадова особа не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

В зв'язку з закiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства та затвердженням нової редакції Статуту, рiшенням чергових 
(рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ
СТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 року (Протокол вiд 22.06.2018 
року) обрано Наглядову Раду Товариства в кількості 3 осіб, терміном на 3 роки, 
а саме обрано Членом Наглядової Ради  пані Ільченко Оксану Іванівну, посадо
ва особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. По
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років  з 01.11.2011 року  до
тепер  головний юрисконсульт  партнер у ТОВ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і 
партнери»; з 15.05.2013 року  дотепер  помічник адвоката в адвокатському 
об'єднанні «Меджістерс». Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником ак
ціонера «юридичної особи» Компанії Квінн Холдінгс Свіден АБ у процедурі бан
крутства [Quinn Holdings Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о Сет
терволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls 
Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 
5566882949, розмір пакета акцій, який належить «юридичній особі» 92,093132 % 
від статутного капітала товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових (рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 року 
(Протокол вiд 22.06.2018 року) припинено повноваження Ревізійної комісії това
риства, а саме Голови Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА»  «юри
дичної особи» Компанії Квінн Інтерестс Свіден АБ у процедурі банкрутства 
[Quinn Interests Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о Сеттерволлз 
Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls Advokatbyra 
AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 5566883046. Під
става для припинення повноважень: ліквідація Ревізійної комісії товариства. 
«Юридична особа» є акціонером товариства і володiє часткою в статутному 
капiталi товариства в розмiрi 0,000002%. Особа перебувала на посадi з 
24.07.2015 року до 22.06.2018 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Замість «юридичної особи» Компанії 
Квінн Інтерестс Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Interests Sweden AB in 
bankruptcy], повноваження якої припинено, іншої особи на посаду Голови (чле
на) Ревізійної комісії Товариства не обрано в зв'язку з ліквідацією ревізійної комі
сії Товариства відповідно до рiшення чергових (рiчних) Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇ
НА» вiд 22.06.2018 року (Протокол вiд 22.06.2018 року).

Рiшенням чергових (рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 
року (Протокол вiд 22.06.2018 року) припинено повноваження Ревізійної ко
місії товариства, а саме Члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «УНIВЕРМАГ «УКРАЇ
НА»  «юридичної особи» Компанії Квінн Хотелс Свіден АБ у процедурі бан
крутства [Quinn Hotels Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о 
Сеттерволлз Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о 
Setterwalls Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], 
ідентифiкацiйний код 5566948716. Підстава для припинення повноважень: 
ліквідація Ревізійної комісії товариства. «Юридична особа» є акціонером 
товариства і володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 
0,000002%. Особа перебувала на посадi з 24.07.2015 року до 22.06.2018 
рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини не має. Замість «юридичної особи» Компанії Квінн Хотелс Свіден АБ у 
процедурі банкрутства [Quinn Hotels Sweden AB in bankruptcy], повноважен
ня якої припинено, іншої особи на посаду члена Ревізійної комісії Товари
ства не обрано в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії Товариства відповід
но до рiшення чергових (рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УнІвермаГ «УКраїна»
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АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 
року (Протокол вiд 22.06.2018 року).

Рiшенням чергових (рiчних) Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 року 
(Протокол вiд 22.06.2018 року) припинено повноваження Ревізійної комісії 
товариства, а саме Члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «УНIВЕРМАГ «УКРАЇНА»  
«юридичної особи» Компанії Квінн Ленд Свіден АБ у процедурі банкрутства 
[Quinn Land Sweden AB in bankruptcy], мiсцезнаходження  с/о Сеттерволлз 
Адвокатбюро АБ, а/с 1050, 10139 Стокгольм, Швецiя [с/о Setterwalls 
Advokatbyra AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sweden], ідентифiкацiйний код 
5566883053. Підстава для припинення повноважень: ліквідація Ревізійної ко
місії товариства. «Юридична особа» є акціонером товариства і володiє част
кою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,000002%. Особа перебува

ла на посадi з 24.07.2015 року до 22.06.2018 рiк. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замість «юридичної осо
би» Квінн Ленд Свіден АБ у процедурі банкрутства [Quinn Land Sweden AB in 
bankruptcy], повноваження якої припинено, іншої особи на посаду члена Ре
візійної комісії Товариства не обрано в зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії 
Товариства відповідно до рiшення чергових (рiчних) Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРМАГ 
«УКРАЇНА» вiд 22.06.2018 року (Протокол вiд 22.06.2018 року).

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

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

2. Голова правління Левiнзон Ростислав 22.06.2018

повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «полтава-
холод» (далі за текстом також – ПАТ «Полтавахолод» або «Товари
ство»), код за ЄДРПОУ: 01553770, що знаходиться за адресою: Україна, 
м. Полтава, вул. Зіньківська, 51\2, повідомляє про скликання позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які бу
дуть проведені 27 липня 2018 року о 07 год. 00 хв. за місцевим часом за 
адресою: Україна, полтавська обл., м. полтава, вул. волонтерська, 
буд. № 39 б, приміщення глядацької зали.

проект порядку денного Загальних Зборів: 
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен

ня їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товари

ства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви

мог, передбачених законом.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Това

риства в новій редакції.
10. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні Збо

ри, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільноправових договорів, трудових догово

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу
ється на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної 
комісії Товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження угод (договорів), які були укладені Товариством в 

2017 році.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством.
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація із 

проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку 
денного Загальних Зборів: http://poltavaholod.pat.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення Загальних зборів, а саме на 19.06.2018 року, загаль
на кількість акцій складає 9 859 469 штук простих акцій, з них кількість голо
суючих акцій становить 7 263 876 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних 
Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних Зборів та з проектом договору про викуп това
риством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього За
кону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – Україна, м. Полтава, 
вул. Зіньківська, 51\2, кімната № 2. Відповідальна особа за порядок озна
йомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – 
Янович Людмила Миколаївна, телефон для довідок (0532) 536124, контакт
на особа – економіст ПІБ  Дідусенко Л.В...

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних Зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 

складу органів товариства  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення За
гальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс
тити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне
ра (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена нагля
дової ради  незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного 
Загальних Зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із за
значенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення 
змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерне товариство не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціоне
рів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, 
що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 
Зборах товариства здійснюватиметься 27.07.2018 року за місцем їх 
проведення з 06 год. 00 хв. до 06 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За
гальних Зборах Товариства – 24-00 година 23.07.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при 
собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів  паспорт та відпо
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах , видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особа
ми, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фон
дового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загаль
них Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право учас
ті та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати 
довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком 
своїм представникам. Акціонер має право у будьякий час відкликати чи замі
нити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіре
ності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право 
участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося 
декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність 
якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декіль
кох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється 
за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

пат «полтавахолод»
основні показники фінансово-господарської діяльності 

пат «полтавахолод» (тис. грн.)
Найменування показника період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 35314 23142
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7071 4864
Запаси 13200 8609
Сумарна дебіторська заборгованість 15010 9629
Гроші та їх еквіваленти 3 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4851 3936
Власний капітал 14326 13413
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2465 2465
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  
Поточні зобов'язання і забезпечення 20988 9729
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 913 2149
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9859469 9859469
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0926 0,21796
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повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів 

ат «таСКомБанК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнахо

дження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє 
про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМ
БАНК». 

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться «02» серпня 2018 
року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона петлюри, 30, 
конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у по
зачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні 
АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Пет
люри, 30, конференц  зал, «02» серпня 2018 року з 08-45 год. до  
09-15 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів  
«02» серпня 2018 року о 09-30 год.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «27» липня 
2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та 

затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 
2. Про зміну типу АТ «ТАСКОМБАНК».
3. Про зміну найменування АТ «ТАСКОМБАНК».
4. Про внесення змін до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвер

дження його нової редакції.
5. Про зміну найменування Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі пас

порт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно 
чинного законодавства України.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Ра
дою АТ «ТАСКОМБАНК».

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проек
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно
го: www.tascombank.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються 
для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів: з дати наді
слання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до 
дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 
Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц  зал, з  
0900 год. до 1300 год. та з 1400 год. до 1800 год. в робочі дні, контактна 
особа: директор Департаменту операцій на фондовому ринку Карелін Ар
тем Валерійович, контактний телефон (44) 3932555, факс (44) 3932580, 
у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 0845 у 
реєстраційної комісії.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів 
та осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних збо
рів (станом на 25.06.2018 року)  10471430 штук.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціоне
рів та осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів (станом на 25.06.2018 року)  10471430 штук.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням  
АТ «ТАСКОМБАНК» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в 
день проведення загальних зборів  також у місці їх проведення. 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів АТ «ТАСКОМБАНК» не має права вносити зміни до документів, на
даних акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів АТ «ТАСКОМБАНК»  не пізніше ніж за чотири дні до дати 
проведення загальних зборів.

АТ «ТАСКОМБАНК» до початку загальних зборів зобов'язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включе
них до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за
гальних зборів до дати проведення загальних зборів. АТ «ТАСКОМБАНК» 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», а також 

щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за
гальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК», а щодо кандидатів до складу органів 
АТ «ТАСКОМБАНК»  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення за
гальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту по
рядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени Спостережної Ради АТ «ТАСКОМ
БАНК» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону
ється на посаду незалежного члена Спостережної Ради. Інформація, ви
значена у пропозиціях щодо членів Спостережної Ради АТ «ТАСКОМ
БАНК» обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного 
голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів АТ «ТАС
КОМБАНК» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (най
менування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ
них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про
понується цим акціонером до складу органів АТ «ТАСКОМБАНК». 

Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК» приймає рішення про включен
ня пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рі
шень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затвер
джують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «ТАСКОМ
БАНК»  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних збо
рів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Спосте
режної Ради про включення питання до проекту порядку денного не ви
магається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку ден
ного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства». 

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 
питань. АТ «ТАСКОМБАНК» не має права вносити зміни до запропонова
них акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загаль
них зборів АТ «ТАСКОМБАНК» пропозиції акціонерів (акціонера), які су
купно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути 
прийнято тільки з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціо
нерні товариства» та з інших підстав визначених Статутом АТ «ТАСКОМ
БАНК» та/або Положенням (регламентом) загальних зборів акціонерів  
АТ «ТАСКОМБАНК».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
порядку денного загальних зборів АТ «ТАСКОМБАНК» надсилається Спо
стережною Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прий
няття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  
АТ «ТАСКОМБАНК» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загаль
них зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає по
рядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропо
зицій акціонерів.

АТ «ТАСКОМБАНК» також надсилає повідомлення з проектом порядку 
денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні 
папери АТ «ТАСКОМБАНК» допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на вебсайті www.
tascombank.com.ua відповідну інформацію про зміни у порядку денному 
загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення АТ «ТАСКОМБАНК» про відмову у 
включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє 
проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може 
постановити рішення про зобов'язання АТ «ТАСКОМБАНК» провести за
гальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного 
було безпідставно відмовлено акціонеру. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 
держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ТАС
КОМБАНК» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками ін
ших акціонерів товариства на Загальних зборах.Представником акціоне
ра  фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представни
ком акціонера  держави чи територіальної громади  уповноважена осо
ба органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

до відома акціонерів ат «таСКомБанК», м. Київ! 
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».
2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 20.06.2018 (про
токол №2018062001) з 21.06.2018 на посаду начальника Управління фінан
сового моніторингу, Члена Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» переведено 
Смоляного Антона Костянтиновича, Керівника напрямку з питань фінансо
вого моніторингу Управління фінансового моніторингу ПуАТ «КБ «АКОРД
БАНК».

Краіло Ірина Валентинівна: згоди на розкриття паспортних даних не на
дано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 
0%); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; зай
має посаду начальника відділу аналізу фінансових операцій клієнтів управ
ління фінансового моніторингу ПуАТ «КБ «Акордбанк», обов’язки началь
ника управління фінансового моніторингу виконувала тимчасово (до 

моменту призначення нового працівника), на підставі рішення Наглядової 
Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 24.05.2018 (протокол №2018052401).

Смоляний Антон Костянтинович: згоди на розкриття паспортних даних 
не надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емі
тента 0%); на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, 
Члена Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» обраний (відповідно до Статуту 
емітента) строком на 3 роки; обрання відбулося у відповідності до організа
ційної структури ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; непогашеної судимості за ко
рисливі та посадові злочини немає; протягом останніх п’яти років займав 
посади: заступника начальника відділу фінансового моніторингу управлін
ня фінансового моніторингу та комплаєнсу, заступника начальника відділу 
фінансового моніторингу управління банківської безпеки, начальника сек
тору фінансового моніторингузаступника начальника відділу банківської 
безпеки управління комплаєнсу та безпеки ПАТ «ОТП БАНК», заступника 
начальника управління фінансового моніторингу, заступника начальника 
управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс ПАТ «Уні
версал Банк».

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

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

2. Голова Правління ______________ Кот З.П.
 (підпис)
 М. П. 21.06.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КомерцІйний БанК «аКордБанК»

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев
ний строк. Акціонер має право у будьякий момент замінити свого пред
ставника, повідомивши про це Правління АТ «ТАСКОМБАНК».Довіре
ність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депо
зитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голо
сування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її орга
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документа
ми.Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку ден
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішен

ня потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосу
вання, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 
зборах акціонерів на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам.Акціонер має право у будьякий час відкликати чи заміни
ти свого представника на Загальних зборах.Надання довіреності на пра
во участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника.

СпоСтережна рада ат «таСКомБанК».

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

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

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво «Страхова 
КомпанІя «Граве УКраїна»

2. Код за ЄДРПОУ 19243047
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. велика васильків-

ська, 65
4. Міжміський код, телефон та 

факс 
(044) 247 68 03; (044) 247 68 04

5. Електронна поштова 
адреса емітента

info@grawe.ua

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

www.grawe.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу III

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
У зв’язку із обранням нового складу наглядової ради ПрАТ СК «ГРАВЕ 

УКРАЇНА» (надалi – Товариство) позачерговими загальними зборами акціо

нерів Товариства, що відбулись 21.06.2018 р., 22.06.2018 р. наглядовою ра
дою Товариства (протокол № 102 від 22.06.2018 р.) було прийняте рішення 
про обрання (призначення) члена наглядової ради Товариства пана Еріка 
Веннінгдорфа (паспорт: Р 4217575, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 
09.02.2010 р.) головою наглядової ради Товариства на підставі ч. 1 ст. 54 
Закону України «Про акціонерні товариства», п. 13.8. ст. 13 Статуту Товари
ства, п. 3.5 Положення «Про наглядову раду Товариства», зі строком повно
важень з 22.06.2018 р. до закінчення строку повноважень наглядової ради 
Товариства. Пан Ерік Веннінгдорф часткою у статутному капіталі/пакетом 
акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Обіймав/є посади: член правління Грацер Вексельзайтіге 
Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт; член Правління ГРАВЕ Фермьогунгсфер
вальтунг; член Правління Г+Р Лізинг Гезельшафт мбХ; член наглядової ради 
ВБ Фербунд Бетайлігунг е.Г.; член наглядової ради Штарт Баушпаркассе АГ; 
член наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; член наглядової ради Хаузер Кайб
лінг Саілбан Ліфт ГмбХ та Ко КГ; член наглядової ради Бруль Каллмус Банк 
АГ; член наглядової ради Капітал Банк АГ; член наглядової ради ХІПО Фер
зіхерунг. Пан Ерік Веннінгдорф не є акціонером, представником акціонера 
або групи акціонерів та незалежним директором.

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

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

2. В.о. Голови Правління ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» Базилевська Н.В. 
____________________(підпис)       21.06.2018 р.

        м.п.

повідомлення 
про встановлення процентної ставки по облігаціях 

ат «таСКомБанК» серії е 
(код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Симона 

Петлюри, 30, тел./факс (44) 3932555, 
email: a.karelin@tascombank.com.ua, www.tascombank.com.ua)

Повідомляємо про встановлення процентної ставки по облігаціям 
АТ  «ТАСКОМБАНК» серії Е на 1720 процентні періоди (з 10.08.2018р. по 
08.08.2019р.) в розмірі 16% річних.

Спостережна рада ат «таСКомБанК»

повідомлення 
про встановлення процентної ставки по облігаціях 

ат «таСКомБанК» серії F
(код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Симона 

Петлюри, 30, тел./факс (44) 3932555, 
email: a.karelin@tascombank.com.ua, www.tascombank.com.ua)

Повідомляємо про встановлення процентної ставки по облігаціям 
АТ  «ТАСКОМБАНК» серії F на 58 процентні періоди (з 14.08.2018р. по 
12.08.2019р.) в розмірі 16% річних.

Спостережна рада ат «таСКомБанК»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Львiвський локомотиво-
ремонтний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 0322378404 
5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.lvivlrz.com

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

II. текст повідомлення
Звiльнити з посади Члена наглядової ради Крота В.Р. за власним ба

жанням. на дану посаду не призначено жодного працiвника. Крот займав 
посаду Члена наглядової ради з 31.01.2018 року по 22.06.2018 року .Непо
гашеної судимостi за крисливi посадовi злочини немає.

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 Ярема роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.06.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“лЬвIвСЬКий лоКомотиворемонтний Завод”

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонер-
не товариСтво 
«Граве УКраїна 
СтрахУвання життя»

2. Код за ЄДРПОУ 25399836
3. Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, 

вул. велика васильківська,65
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490 59 10; (044) 490 59 11
5. Електронна поштова адреса 

емітента
info@grawe.ua

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

www.grawe.ua

7. Вид особливої інформації відповід
но до вимог глави 1 розділу III

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
У зв’язку із обранням нового складу наглядової ради ПрАТ «ГРАВЕ 

УКРАЇНА Страхування життя» (надалі – Товариство) позачерговими за
гальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 21.06.2018 р., 
22.06.2018 р. наглядовою радою Товариства (протокол № 104 від 
22.06.2018 р.) було прийняте рішення про обрання (призначення) члена 
наглядової ради Товариства пана Клауса Шайтегеля (паспорт: U 0116514, 

виданий магістратом м. Грац, Австрія, 24.02.2015 р.) головою наглядової 
ради Товариства на підставі ч. 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні то
вариства», п. 13.8. ст. 13 Статуту Товариства, п. 3.5 Положення «Про на
глядову раду Товариства», зі строком повноважень з 22.06.2018 р. до за
кінчення строку повноважень наглядової ради Товариства. Пан Клаус 
Шайтегель часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не воло
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Обіймав/є посади: член правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; 
в.о. голови правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; голова прав
ління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; член наглядової ради Товари
ства; член наглядової ради ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»; член правління 
ГРАВЕ Заваровальниця; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; 
в.о. голови наглядової ради СЕРЮРІТІ Капіталанлаге АГ; в.о. голови на
глядової ради ГРАВЕ САРАЄВО; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Бео
град; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Карат; в.о. голови наглядової 
ради ГІПО Банк Бургенланд АГ; в.о. голови наглядової ради Капітал Банк 
АГ; член наглядової ради ГРАВЕ Іммо Холдинг АГ; член наглядової ради 
ГРАВЕ РУМУНІЯ; член наглядової ради СК Ферзізхеругн АГ; член наглядо
вої ради ГРАВЕ Елетбіцтозіто; голова ради директорів ГРАВЕ Косова. Пан 
Клаус Шайтегель не є акціонером, представником акціонера або групи ак
ціонерів та незалежним директором.

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

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

2. Голова Правління ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» Бази
левська Н.В. 

____________________(підпис)              22.06.2018 р.
   м.п.

Акціонерам ПрАТ «РОСАВА» (за списком)
Шановні акціонери приватноГо аКцІонерноГо 

товариСтва «роСава»
Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385) від
будуться 12 липня 2018 року, за адресою: Київська обл., м. Біла церква, 
вул. леваневського, 91, інженерний корпус, кімната переговорів о 
11.00. Реєстрація буде проводитись за місцем проведення зборів. Початок 
реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації о 10.45.

порядок денний: 1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секре
таря чергових загальних зборів акціонерів Товариства; Проект рішення по пер
шому питанню порядку денного: Обрати лічильну комісію у складі із двох осіб, 
Голова лічильної комісії –Мерзляков Олександр Віталійович, член лічильної ко
місії Грибовський Ігор віталійович. Обрати Головою загальних зборів акціонерів 
Поліщука Анатолія Анатолійовича, секретарем зборів Астахіні Юрія Сергійови
ча. 2. Звіт голови ліквідаційної комісії про проведення процедури ліквідації 
ПрАТ «РОСАВА» Проект рішення по другому питанню порядку денного: Затвер
дити звіт голови ліквідаційної комісії про проведення процедури ліквідації 
ПрАТ «РОСАВА». 3. Затвердження результатів позапланової інвентаризації 
фактично наявних матеріальних та нематеріальних активів підприємства в 
зв’язку з ліквідацією підприємства ; Проект рішення по третьому питанню по
рядку денного: Затвердити результатів позапланової інвентаризації фактично 
наявних матеріальних та нематеріальних активів підприємства в зв’язку з лікві
дацією підприємства. 4. Затвердження звіту про оцінку майнового комплексу у 
складі активів підприємства ПрАТ «РОСАВА» ; Проект рішення по четвертому 
питанню порядку денного: Затвердити звіт про оцінку майнового комплексу у 
складі активів підприємства ПрАТ «РОСАВА». 5. Затвердження проміжного лік
відаційного балансу станом на 04.07.2018 рік; Проект рішення по пятому питан

ню порядку денного: Затвердити проміжний ліквідаційний баланс станом на 
04.07.2018 рік. 6. Затвердження кандидатури представника трудового колекти
ву на представництво трудового колективу ПрАТ «РОСАВА» в господарському 
суді при розгляді справи про банкрутство ПрАТ «РОСАВА». Проект рішення по 
шостому питанню порядку денного: Затвердити кандидатуру представника тру
дового колективу  голову профкому ОППО ВАТ та ПрАТ «РОСАВА» Золотовер
ха Михайла Васильовича на представництво трудового колективу ПрАТ «РО
САВА» в господарському суді при розгляді справи про банкрутство 
ПрАТ «РОСАВА». 7. Розгляд питання щодо необхідності подання до господар
ського суду заяви про порушення справи про визнання банкрутом та призна
чення процедури ліквідації , відповідно до ст. 95 ЗУ «Про відновлення плато
спроможності боржника або визнання його банкрутом» . Проект рішення по 
сьомому питанню порядку денного: Зобов’язати голову ліквідаційної комісії По
ліщука Анатолія Анатолійовича звернутися до господарського суду з заявою 
про порушення справи про визнання банкрутом та призначення процедури лік
відації , відповідно до ст. 95 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» .

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, 
складається на 24 годину 06 липня 2018 року. З матеріалами, пов’язаними з 
порядком денним можна ознайомитися за місцем знаходження товариства: 
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, інженерний корпус, кім
ната 112, тел. (04563) 37747, 37838, та на офіційному сайті Товариства за 
адресою www.rosava.prat.ua. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд
ку денного, є голова ліквідаційної комісії ПрАТ «РОСАВА» Поліщук Анатолій 
Анатолійович. Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, 
що посвідчує особу, представники акціонерів  довіреність на право участі у 
позачергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

ліквідаційна комісія прат «роСава»
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ІнформацІя про проведення аУКцІонУ
30 липня 2018 року на 

пат «фондова БІржа пфтС» 
відбудеться аукціон з продажу цінних паперів, 

на які звернено стягнення:
Дата та час проведення аукціону: 30.07.2018р., початок об 11 год. 

00 хв. 
Вид/тип/різновид/найменування 
цінного паперу:

акції прості іменні

Форма випуску та існування цінного 
паперу:

бездокументарні

Повне найменування емітента цінних 
паперів:

Приватне акціонерне товариство 
«Газтранзит» з іноземними 
інвестиціями

Ідентифікаційний код емітента за 
ЄДРПОУ:

25273549

Номінальна вартість одного цінного 
паперу:

2 000,00 грн.

Міжнародний ідентифікаційний 
номер ЦП:

UA4000129001

Кількість цінних паперів, на які 
звернено стягнення:

16 650 шт.

Початкова ціна лота: 473 060 742,00 грн.
Гарантійний внесок для участі в 
аукціоні:

94 612 148,40 грн. 

Реквізити рахунку для сплати 
гарантійного внеску:

Поточний рахунок ПАТ «ФОНДО
ВА БІРЖА ПФТС» 
№26003000022446 у Філії 
АТ «Укрексімбанк» м. Києва, 
МФО 322313, ЄДРПОУ 21672206 

Кінцевий термін сплати гарантійного 
внеску:

До 15 години 00 хвилин робочого 
дня, що передує дню проведення 
аукціону.
потенційний покупець, 
гарантійний внесок від якого не 
надійшов на відповідний 
рахунок пат «фондова БІржа 
пфтС» до 15 години 00 хвилин 
робочого дня, що передує дню 
аукціону, не допускається до 
участі в аукціоні.

Кінцевий термін реєстрації учасників 
аукціону (кінцевий термін подання 
заявки на придбання цінних паперів 
на аукціоні):

До 15 години 00 хвилин робочого 
дня, що передує дню проведення 
аукціону.

Порядок та строки розрахунку за при
дбані на аукціоні цінні папери, 
реквізити рахунку для сплати коштів 
за такі цінні папери:

Протягом 3 (трьох) робочих днів 
з дати укладання біржового 
контракту за результатами 
аукціону переможець аукціону 
сплачує
на поточний рахунок ПАТ 
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» 
№26003000022446 у Філії 
АТ «Укрексімбанк» м. Києва, 
МФО 322313, ЄДРПОУ 21672206,
вартість придбаних цінних 
паперів, біржовий збір у розмірі 
1 (одного) відсотка від вартості 
придбаних цінних паперів, на 
які звернено стягнення, з 
урахуванням суми гарантійного 
внеску, сплаченого переможцем 
аукціону за участь у торгах 
щодо цінних паперів, 
зазначених у біржовому 
контракті.

Поставка цінних паперів, на які 
звернено стягнення:

Поставка цінних паперів, на які 
звернено стягнення, здійснюється 
після повного розрахунку за їх 
придбання переможцем аукціону 
відповідно до укладеного між 
продавцем та переможцем 
аукціону біржового контракту у 
порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну 
систему України.

З документами стосовно аукціона можна ознайомитися, звернувшись 
в Операційне управління ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за телефоном: 
+38 044 2775005, +38 044 2775000, email: asts@pfts.ua, www.pfts.ua.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "КиївСЬКий 
елеКтроваГоноремонт-
ний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00480247
3. Місцезнаходження 03049, м.Київ, вул. Ползунова, 2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0442454269 4653589

5. Електронна поштова 
адреса

info@kevrz.com.ua

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

kevrz.com.ua

7. Вид особливої інформа
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням акцiонера вiд 15.06.2018р. №714/609, яке прийнято на 

засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 15.06.2018 
№Ц64/54 Ком.т.) припинено повноваження члена наглядової ради 
Романкiва Iгоря Петровича як представника ПАТ «Укрзалiзниця». Часткою 
в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував 
на посадi з 11.01.2018р.

Рiшенням акцiонера вiд 15.06.2018р. №714/609, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 15.06.2018р. 
№Ц64/54 Ком.т.) членом наглядової ради обрано Тичину Є.Л. як пред
ставника ПАТ «Укрзалiзниця» строком на 3 роки. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Не 
погашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника 
вiддiлу Головного управлiння примiських пасажирських перевезень 
Укрзалiзницi, начальник вiддiлу Департаменту примiських пасажирських 
перевезень ПАТ «Укрзалiзниця».

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 Гринчишин Христина Богданiвна
Головний бухгалтер (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.06.2018

(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: приват-

не аКцIонерне товариСтво «ЗIнЬКIв-
аГротранС». 2.Код за ЄДРПОУ: 24388693. 3.Місцезнаходження: 
36008, м. Полтава, вул. Комарова, 2Б. 4.Міжміський код, телефон та факс: 
(05363) 95527. 5.Електронна поштова адреса: m.motsar@kernel.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі
тентом для розкриття інформації: http://24388693.infosite.com.ua/. 7.Вид 
особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента. II. текст по-
відомлення 25.06.2018 наглядова рада ПрАТ «ЗiнькiвАгротранс» (про
токол засідання наглядової ради від 25.06.2018) прийняла рішення звіль
нити Дзюбана Володимира Васильовича, директора товариства, з 
займаної посади 26.06.2018 за угодою сторін, відповідно до поданої ним 
заяви від 21.06.2018 (обіймав посаду директора з 14.11.2012); призначити 
Богаєвського Романа Сергійовича на посаду директора товариства з 
27.06.2018, за сумісництвом, та укласти з Богаєвським Романом Сергійо
вичем, як із директором товариства, трудовий контракт на строк з 
27.06.2018 по 30.06.2019. Вказані посадові особи акціями товариства не 
володіють, письмової згоди на розкриття паспортних даних не надали, не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Інші по
сади, які Богаєвський Р.С. обіймав протягом останніх п’яти років: з 
14.08.2014р. – ПрАТ «Полтавське ХПП»  менеджер з постачання.III. під-
пис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Дзюбан В.В. 25.06.2018.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента аКцІонерне товариСтво 
"дтеК днІпроенерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 00130872
3. Місцезнаходження 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбо

ва, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0445944586 0445944586
5. Електронна поштова адреса FlerіkTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dnіproenergo.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

ІІ. текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 

(далі  Товариство) від 20.04.2018 (Протокол №1/2018 від 20.04.2018), зо
крема, прийнято рішення відповідно до вимог Закону України «Про внесен
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення 
бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 
№ 2210VІІІ змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство, а також змінити найменування Товари
ства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕР
ГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

21.06.2018 проведена державна реєстрація змін до відомостей про То
вариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осібпідприємців та громадських формувань, а саме: змінено най
менування Товариства на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРО
ЕНЕРГО», змінено тип Товариства на приватне акціонерне товариство, а 
також проведена державна реєстрація змін до статуту Товариства.

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

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

2. Найменування посади Хом'яков Валерій Анатолійович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.06.2018
(дата)

повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «БанК «ЮнIСон». Код за ЄДРПОУ: 38514375. 
Місцезнаходження: 03028, м. Київ, Проспект Науки 30а. Міжміський код, 
телефон та факс: +380444982487.Електронна поштова адреса:  
E.Konovalov@unisonbank.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://www.unisonbank.com.ua/obanke#informationshareholders. Вид особ
ливої інформації: відомості про припинення емітента шляхом ліквіда-
ції за рішенням вищого органу емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 

18 червня 2018 року № 345рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та 
лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 
«ЮНIСОН» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб прийнято Рiшення № 1725 вiд19.06.2018 року «Про початок процеду
ри лiквiдацiї ПАТ»БАНК «ЮНIСОН» та делегування повноважень 
лiквiдатора банку».

Згiдно з Рiшенням розпочато процедуру лiквiдацiї ПАТ «БАНК 
«ЮНIСОН» (далi – Банк) з 19.06.2018 до 18.06.2020 включно, призначено 
уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження лiквiдатора 
Банку провiдному професiоналу з питань врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв вiддiлу органiзацiї процедур лiквiдацiї непла
тоспроможних банкiв департаменту управлiння активами Федорченку 
Андрiю Володимировичу на два роки з 19.06.2018 до 18.06.2020 включ
но.

Задоволення вимог кредиторiв здiйснюватиметься за рахунок коштiв, 
одержаних в результатi лiквiдацiї та реалiзацiї майна банку, в черговостi, 
що передбачена частиною першою статтi 52 Закону України «Про систему 
гарантування вкладiв фiзичних осiб».

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: Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію 
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» Федорченко А.В. 22.06.2018
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Кабмин планирует до 1 сентября запустить 
электронные земельные торги через 

«ProZorro.продажи»
Электронные аукционы по реализации прав аренды 

на земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, через платформу «ProZorro.Продажи» 
стартуют до 1 сентября этого года, анонсировал первый 
заместитель министра экономического развития и тор
говли Максим Нефедов.

«Мы надеемся на объявление первых аукционов уже в 
конце лета. Будем стараться сделать это в кратчайшие 
сроки. Сложностей не должно возникнуть, хотя есть необ
ходимость полноценной интеграции, создания удобного 
интерфейса для пользователя, поскольку этот тип активов 
отличается от тех, с которыми мы раньше работали»,  ска
зал он в ходе прессбрифинга в понедельник, уточнив, что 
на техническую доработку потребуется месяцдва.

Кабинет министров на заседании 20 июня внёс изме
нения в пилотный проект по запуску электронных зе
мельных торгов, разрешив проводить их через платфор
му «ProZorro.Продажи», пояснил он.

Как отметил первый заместитель министра аграрной 
политики и продовольствия Максим Мартынюк, нынеш
ние аукционы по продаже прав аренды земельных участ
ков выглядят сложными и затратными процедурами, тог
да как переведение их в электронный формат позволит 
решить эту проблему.

«Сейчас в госсобственности более 10 млн га земель, 
при этом официально, сдано в аренду около четверти, 
заключено 56 тыс. договоров и далеко не все из них по 
рыночным ценам. Причины тут разные, начиная от кор
рупции и заканчивая отсутствием эффективного меха
низма сдачи в аренду земельных участков»,  сказал 
М.Мартынюк.

Он уточнил, что все аукционы по реализации прав 
аренды на землю в госсобственности с 1 сентября будут 
проходить в электронном формате.

«Мы за эти два месяца будем «дотягивать» проведение 
объявленных раньше аукционов, а все последующие будут 
готовиться в электронном варианте»,  сказал первый за
меститель министра аграрной политики и продовольствия.

По его словам, в настоящее время осуществляется 
приведение торговых процедур в соответствие с требо
ваниями Земельного кодекса, который регулирует поря
док проведения земельных торгов.

«При запуске электронных торгов мы опираемся на гото
вую инфраструктуру ProZorro, которая уже успешно работа
ет, что позволит нам оперативно отойти от архаического 
формата проведения торгов и оптимизировать затраты вре
мени и ресурсов для запуска аукционов онлайн. Также мы 
избавляемся от ограничений по территориальному принци
пу, который предусматривает физическое присутствие по
купателя на месте проведения аукциона»,  пояснил он.

По данным Минагропрода, в 2017 году на земельных 
торгах было реализовано 1,837 тыс. прав аренды на зе
мельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. В ре
зультате местные бюджеты получили 118, 7 млн грн. 
Средняя арендная ставка, которая формируется на тор
гах, за последние 5 лет выросла на более 10 п.п. и по 
итогам 2017 года составила 14,73%. За первое полуго
дие 2018 этот показатель увеличен до 18,75%. За январь
июнь 2018 года поступления в местные бюджеты от про
дажи прав аренды на землю составили 77,3 млн грн.

Страны опеК и не-опеК приняли решение 
о росте добычи нефти на 1 млн б/с до 

выхода на 100%-ное исполнение сделки
Страны ОПЕК и неОПЕК в субботу в Вене договори

лись о росте добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
пат "ндІ Колан" 

I. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Науководослiдний i конструкторськотехнологiчний iнститут ема
льованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН», код ЄДРПОУ 
04637622, місцезнаходження: 36002, м.Полтава, вул.Європейська, 153; тел.
(0532)592643, електронна поштова адреса i.bilozerova@kolan.ua, адреса сто
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз
криття інформації: www.kolan.poltava.ua. Вид особливої інформації: зміна скла

ду посадових осіб емітента. II.текст повідомлення. 21.06.2018 головою 
наглядової ради обрано Надiктова Вiктора Миколайовича (протокол засiдання 
наглядової ради №1 вiд 21.06.2018). Надiктов В.М. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду на розкриття паспортних 
даних не надав; частка СК 1,226%; термiн  до переобрання; з 1996р. обiймає 
посаду завiдувача бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння. III.
підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Генеральний директор Колтунов Г.А.21.06.2018.

повідомлення про виникнення особливої інформації 
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Балакліївське». 2.Код за ЄДРПОУ емітента05384885. 3.Місцезнахо
дження 38344, Україна, Полтавська обл., В.Багачанський рн., с.Бала
клія, вул.Центральна, буд.17. 4.Міжміський код, телефон та факс  
(05345)91007. 5.Електронна поштова адреса емітента – 05384885@
atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви
користовується емітентом для розкриття інформації – http://05384885.
smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 
розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних па
перів: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціо
нерного товариства)

II.текст повідомлення
ПрАТ «Балакліївське» інформує, що 25.06.2018р. отримало інформа

цію від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у де
позитарній системі України та повідомляє про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, а 
саме: «фізична особа» розмір частки акціонера до зміни розміру пакета 
акцій в загальній кількості акцій– 81,74%, в загальній кількості голосуючих 
акцій – 97,96%; розмір частки акціонера після зміни в загальній кількості 
акцій– 81,83% , в загальній кількості голосуючих акцій – 98,06%.

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

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

2.Директор  (підпис)       В.В.Кордубан  25.06.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БалаКлІївСЬКе»
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выхода на 100%ное исполнение ранее взятых на себя 
обязательств по ограничению добычи нефти, сообщил 
министр углеводородов Эквадора Карлос Перес журна
листам.

«Договорились о том же, о чем было объявлено вче
ра»,  сказал он.

Днем ранее ОПЕК приняла решение об увеличении 
добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки с выходом на 
100%ное исполнение сделки ОПЕК+.

«В соглашении ОПЕК и неОПЕК не оговорено, кто и 
сколько должен добывать. Министерский комитет будет 
информировать об общем уровне добычи  он должен 
быть на уровне 100%ного исполнения»,  сказал К.Пе
рес.

СШа готовят новый запрет для китайских 
компаний – Сми

Минфин США работает над документом, предусма
тривающим запрет покупки фирм, обладающих «про
мышленно значимыми технологиями», компаниями, 25% 
и более акций которых принадлежат китайским соб
ственникам, сообщила газета Wall Street Journal.

Кроме того, министерство торговли и Совет нацио
нальной безопасности предлагают ужесточить контроль 
над закупками Китаем товаров высоких технологий.

Как отмечает издание, запрет на китайские инвести
ции в американские компании и предприятия ознамену
ет новый виток торгового конфликта президента Дональ
да Трампа с Китаем.

США объявили о введении 25% налога на ввоз китай
ских товаров общей стоимостью $50млрд, и угрожают 
дальнейшим расширением списка китайского экспорта.

Новые таможенные пошлины на перечень из более 
чем 800 товаров на сумму в $34 млрд начнут взиматься 
уже с 6 июля.

Белый дом заявил, что проведет консультации отно
сительно тарифов на остальные импортируемые из Ки
тая товары на сумму еще в $16 млрд.

Китай уже объявил о введении ответных мер. Пекин 
решил обложить 659 американских товаров пошлинами 
в те же 25%. Общая стоимость американских товаров, 
которых затронет этот шаг, также оценивается  
в $50 млрд.

Еще до того как Китай объявил об этом решении,  
Д.Трамп предупредил, что если Пекин примет зеркальные 
меры, то США лишь вновь увеличат пошлины.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы  
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25. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» 7
26. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРАУКРАЇНА» 2
27. АТ ТАСКОМБАНК 6
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29. ПРАТ УАСК 2
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни
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Національна комісія з цінних паперів та 
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(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)
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Видається: 
з грудня 2006 р.
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Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
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При йом ого ло шень —
e ma il: 
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за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18121
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 
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25.06.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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