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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31.05.2018 року 	

№ 92/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на підставі рішення Комісії від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повноважень», відповідно до Порядку ведення
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за
№ 2213/22525 (зі змінами), та відповідно до заяви та документів, поданих для внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ» (ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»), код за ЄДРПОУ 30437318, проспект Глушкова, буд. 1, м. Київ, 03187, свідоцтво про
внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
видане Аудиторською палатою України № 2126 від
23   лютого 2001 року, терміном чинності до 29 жовтня
2020 року, свідоцтво про відповідність системи контролю
якості № 0777 (чинне до 31 грудня 2023 року), видане
відповідно до рішення Аудиторської палати України від
24 квітня 2018 року № 358/5, інформація про керівника
та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо
братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок
професійних учасників ринку цінних паперів:

Заєць Л.С. – на посаді директора;
Сировотка В.Д. – на посаді аудитора;
Коряк О.Г. – на посаді аудитора,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»
(ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ») (код за
ЄДРПОУ 30437318) до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів.
Голова Комісії		
Хромаєв Т.З.

Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), та на підставі п. 2
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно
до документів, наданих ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»
(04073, м. Київ, Московський проспект, буд. 23, код за
ЄДРПОУ: 20032491), на скасування реєстрації випуску
акцій ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» у зв’язку з перетворен-
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
ням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску ПрАТ Фірма «Крон-Інвест». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від
22 червня 2007 року №109/10/1/2007 (дата видачі –
29.02.2012р.), видане Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 159-КФ-С-А від 31 травня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Мелітопольська пересувна механізована колона №4» (вул. Гризодубової,
буд. 42/1, м. Мелітополь, Запорізька область, 72313, код
за ЄДРПОУ: 00910475) на зупинення обігу акцій
ПрАТ «Мелітопольська пересувна механізована колона №4» у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Мелітопольська пересувна механізована колона №4» (код за ЄДРПОУ:
00910475) – розпорядження № 161-КФ-З від 30 травня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«04» червня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, наданих ПАТ «Головинський граніт»
(вул. Івана Фіалека, буд. 1, м. Київ, 01103, код за ЄДРПОУ:
31603505) на зупинення обігу акцій ПАТ «Головинський
граніт» у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Головинський граніт» (код
за ЄДРПОУ: 31603505) – розпорядження № 158-КФ-З
від 23 травня 2018 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«25» травня 2018 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення
2

Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за №822/23354 (зі змінами), відповідно
до документів, наданих ТОВ «Виробничо-комерційна
компанія «Еталон» (вул. В. Стуса, буд. 7, м. Городок,
Львівська область, 81500, код за ЄДРПОУ: 32115051) на
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням ПрАТ «Виробничо-комерційна компанія «Еталон» в Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробничо-комерційна компанія «Еталон», скасовано
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Виробничо-комерційна
компанія «Еталон» (код за ЄДРПОУ: 32115051). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Виробничокомерційна компанія «Еталон» від 24.11.2011 року
№95/13/1/11, видане 25.06.2013 Західним територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 156-КФ-С-А від 25 травня 2018 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
Постановою про накладення санкції за правопорушення
на ринку цінних паперів від 30.05.2018 р. № 242-ЦА-УП-Т,
винесеної у відношенні ПАТ «ФК «АВАНГАРД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36019681) за повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії 14.05.13р. №819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.13 за
№857/23389, анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність, дилерська діяльність), виданих на підставі Рішення Комісії:
від 26.11.2015 року № 1917.
Постановою про накладення санкції за правопорушення
на ринку цінних паперів від 30.05.2018 р. № 241-ЦА-УП-Т,
винесеної у відношенні ТОВ «ПД-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39996566) за повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних
паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії 14.05.13р. №819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.13 за
№857/23389, анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність, дилерська діяльність), виданих на підставі Рішення Комісії:
від 26.02.2016 року № 203.
01.06.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

№104, 4 червня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ
ДІМ «ОДЕСА»
2.. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02470158
емітента
3. Місцезнаходження емітента
65091, Одеська область, м.Одеса,
вул. Колонтаївська, 24
4. Міжміський код, телефон та факс 048 732-55-99, 048 732-54-69
емітента
5. Електронна поштова адреса
02470158@pjsc.od.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.vdodesa.pjsc.od.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповід- Зміна типу акціонерного
но до вимог глави 1 розділу IІI
товариства
II. Текст повідомлення
23.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « ВИДАВНИЧИЙ
ДІМ «ОДЕСА », з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть
до вимог чинного законодавства було прийнято рiшення про змiну типу
товариства.
Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в ЄДР здiйснено 31.05.2018 року.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА».
Повне найменування акціонерного товариства після зміни- ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА».
III. Підпис
1.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Генеральний директор
Сваволя Валерій Петрович
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 01.06.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ»
2. Код за ЄДРПОУ
01553348
3. Місцезнаходження
65005, Одеська обл., м. Одеса,
вул. Генерала Цвєтаєва, буд. 3/5
4. Міжміський код, телефон та
(048) 722-93-24, (048) 722-93-25
факс
5. Електронна поштова адреса
01553348@pjsc.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.tdm.pjsc.od.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна типу акціонерного товариства
відповідно до вимог глави 1
розділу IІI
ІІ. Текст повідомлення
12.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «ТОРГОВИЙ
ДІМ МЕРКУРІЙ», з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть
до вимог чинного законодавства було прийнято рiшення про змiну типу
товариства.
Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в ЄДР здiйснено 31.05.2018 року.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ» .
Повне найменування акціонерного товариства після зміни- ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор
_________
М.С. Грінчук
М.П. (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
01.06.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» - надалі Товариство, (код ЄДРПОУ 34785383,
адреса: Україна, 73009, м. Херсон, вул.Нафтовиків, буд.52), повідомляє про проведення 21 червня 2018 року о 12 год. 00 хв. позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Україна,
73009,
м. Херсон,
вул. Нафтовиків,
буд.52,
будівля
заводоуправління, каб.8.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, проводиться у день проведення та
за адресою проведення загальних зборів з 11 год. 30 хв. до
11 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –15 червня 2018р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних
зборів.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення.
Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери можуть
ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за
місцезнаходженням Товариства (Україна, 73009, м.Херсон, вул. Нафтовиків, буд.52, ) у каб.24 (бюро з корпоративної роботи), а в день проведення
Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок
ознайомлення акціонерів з документами Іванченко Ірина Едуардівна - начальник бюро з корпоративної роботи (тел.(0552)419-076). Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до порядку денного www.kor.ks.ua.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує
особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на зборах.

АК «Харківобленерго»

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відповідно до протокольного рішення Наглядової ради АК «Харків
обленерго» від 12.03.2018 (протокол № 4/2018) Наглядова рада припинила здійснення Яворським Володимиром Георгійовичем повноважень
виконувача обов’язків голови правління АК «Харківобленерго». Станом
на теперішній час виконуючого обов’язки голови правління АК «Харківобленерго» Наглядовою радою АК «Харківобленерго» не призначено.
Відповідно до рішення правління АК «Харківобленерго» від
30.05.2018 (Протокол № 258), у зв’язку з неможливістю виконання головою колегіального виконавчого органу своїх повноважень через їх
припинення Наглядовою радою, з метою запобігання зупиненню діяльності АК «Харківобленерго», реалізації законних прав та інтересів акціонерів, вирішено:
- згідно з частиною 6 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» тимчасово покласти здійснення повноважень голови виконавчого органу АК «Харківобленерго» в межах обсягу підписанта на члена виконавчого органу заступника голови правління з економіки та
інвестицій Свиридова Олександра Петровича з урахуванням компетенції правління відповідно до пункту 8.4.10.18 Статуту АК «Харків
обленерго».
Свиридов Олександр Петрович - часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Даних щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Термін на який тимчасово покладено здійснення повноважень
голови виконавчого органу АК «Харківобленерго» в межах обсягу підписанта не визначений. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:
- 14.04.2014 - 02.07.2014 - директор з економіки ЗАТ «Російський
будівельник»;
- 03.07.2014 - 20.10.2015 - директор з матеріально-технічного забезпечення, радник генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго»;
- 21.10.2015 - 25.09.2016 - заступник голови правління - директор з
економіки АК «Харківобленерго»:
- 26.09.2016 - 01.06.2017 - заступник голови правління - директор з
економіки та фінансів АК «Харківобленерго»;
- 02.06.2017 рік та до цього часу - заступник голови правління з економіки та інвестицій АК «Харківобленерго».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
АК «Харківобленерго»

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення
статутного капіталу
АК «Харківобленерго» на виконання рішення позачергових загальних
зборів акціонерів, які відбулися 12.03.2018 року відповідно до пункту 13
Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії», вжито заходів щодо відокремлення оператора
системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної
енергії та прийнято рішення про виділ з АК «Харківобленерго» нового акціонерного товариства – електропостачальника, а саме: ПрАТ «Харківенергозбут».
№
Дата
Розмір
Сума, на яку
Розмір
Спосіб
з/п прийняття статутного зменшується статутного
зменшення
рішення
капіталу на
статутний капіталу після статутного
дату прийняткапітал
зменшення
капіталу
тя рішення
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
1
2
3
4
5
6
1 30.05.2018 64135190,00 5130815,20 59004374,80 Випуск акцій
з метою
конвертації
Рішенням позачергових загальних зборів акцiонерiв АК «Харківобл
енерго», які відбулися 30.05.2018, було прийнято рішення:
- про випуск акцій з метою конвертації 256 540 760 штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна акція в таку саму кількість акцій АТ «Харківобленерго» номінальною вартістю 0,23 грн. (нуль гривень 23 коп.) кожна акція.
- про випуск акцій з метою конвертації 256 540 760 штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.)
кожна акція в таку саму кількість акцій ПрАТ «Харківенергозбут» номінальною вартістю 0,02 грн. (нуль гривень 02 коп.) кожна акція.
- розподілити статутний капітал Товариства між АТ «Харківобленерго»
та ПрАТ «Харківенергозбут» наступним чином:
- статутний капітал АТ «Харківобленерго» становить 59 004 374,80 грн.
(п’ятдесят дев’ять мільйонів чотири тисячі триста сімдесят чотири гривні
80 коп.), поділений на 256 540 760 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,23 грн. (нуль гривень 23 коп.) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМ
ПАНIЯ», 2.Код за ЄДРПОУ: 05839888, 3.Місцезнаходження: 93404, Луган-

ська обл., м. Сєвєродонецьк, Сметанiна, буд. 3-А, 4.Міжміський код, телефон
та факс: +38(044) 390-52-71, 5.Електронна поштова адреса: office@ukrinkom.
com.ua, 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.05839888.smida.gov.ua, 7.Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» (далi Товариство), Протокол засідання № 11 від 30.05.2018, прийняла рішення
призначити до складу Правління Товариства: - членом Правління – директора Департаменту по роботі з активами Івушкіна Павла Юрійовича. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх
п’яти років перебував на посадах: з квітня 2013 по квітень 2018 керівник

- статутний капітал ПрАТ «Харківенергозбут» становить 5 130 815,20 грн.
(п’ять мільйонів сто тридцять тисяч вісімсот п’ятнадцять гривень 20 коп.)
поділений на 256 540 760 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. (нуль гривень 02 коп.) кожна акція. Кількість привілейованих
акцій - 0 (нуль).
Статутний
капітал
АТ
«Харківобленерго»
зменшується
на
5 130 815,20 грн. або на 8 %.
На день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу:
1. Уманська Олена Петрiвна (член Наглядової ради) – представник
акцiонера Товариства, юридичної особи – Компанiї «ГАРЕНСIА
ЕНТЕРПРАЙЗIЗ
ЛIМIТЕД»,
часткою
у
статутному
капiталi
АК  «Харкiвобленерго» не володiє.
2. Куликова Людмила Олексiївна (член Наглядової ради) – представник
акцiонера Товариства, юридичної особи – Компанiї «ГАРЕНСIА
ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД», володiє 1 акцiєю у статутному капiталi
АК «Харкiвобленрго», що складає 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй.
3. Манькiвська Анастасiя Геннадiївна (Секретар Наглядової ради) - представник акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна
України, часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не володiє.
4. Харiна Наталiя Миколаївня (Голова Наглядової ради) - представник
акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не володiє.
5. Холоднова Iрина Петрiвна (член Наглядової ради) - представник
акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не володiє.
6. Корнiєнко Алла Григорiвна (член Наглядової ради) – представни
акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не володiє.
7. Лепявко Iрина Миколаївна (Заступник Голови Наглядової ради) - представник акцiонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна
України, часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не володiє.
8. Члени виконавчого органу Товариства не володіють акціями
АК  «Харкiвобленерго».
9. Держава Україна, в особі керуючого рахунком Фонду державного
майна України – акціонер, володіє 166 754 183 акціями Товариства, що
складає 65,61% від голосуючих акцій компанії.
10. Компанiя «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД» - акціонер, володіє
76 436 210 шт. акціями Товариства, що склала 30,07 % від голосуючих акцій.
направлення з юридичної роботи, керівник напрямку Credit Collection Регіонального підрозділу, заступник Директора ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з квітня 2018 року директор Департаменту по роботі з активами
ПАТ «УКРІНКОМ». Особа призначена на невизначений строк;
- членом Правління – Фінансового директора Степову Таїсію Василівну.
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Протягом останніх
п’яти років перебувала на посадах: з вересня 2013 по серпень 2016 заступник Директора фінансового департаменту, Головний бухгалтер, керівник
бухгалтерської служби групи компаній ПАТ «Банк Михайлівський», з серпня 2016 по лютий 2018 керівник фінансової служби групи компаній холдингу Joint Industrial Park, з лютого 2018 року Фінансовий директор ПАТ «УКР
ІНКОМ». Особа призначена на невизначений строк;
Вищезазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних да них не
надали. Вищезазначені посадови особа непогашеної судимості за посадові
та корисливі злочини не мають.
III. Підпис:Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.Голова Правління Iльюченко А.М.
31.05.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБIНАТ»

Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБIНАТ»
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278818; Місце знаходження:
Одеська область, 68603, Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300;
Міжміський код та телефон, факс: 0484170587, 0484170592;
Електронна поштова адреса: fin@ckk.com.ua.
Текст повідомлення
Повідомленням б/н від 01.06.2018 р. про заміну члена Наглядової
ради-представника акціонера GARELIO TRADING LTD (ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД.) припинити повноваження члена Наглядової ради з
01.06.2018:
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1. Груша Дмитро Богданович– представник акціонера GARELIO
TRADING LTD (ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД.), часткою в статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.
Повідомленням б/н від 01.06.2018 р. про заміну члена Наглядової
ради-представника акціонера GARELIO TRADING LTD (ГАРЕЛІО
ТРЕЙДІНГ ЛТД.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради :
1. Клєвцура Геннадій Вікторович– представник акціонера GARELIO
TRADING LTD (ГАРЕЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД.), термiн повноважень згiдно
статуту, часткою в статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.
Голова правління ПАТ «ІЦКК»

Протащук Сергій Сергійович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
ПрАТ «Нові Технології»
(код ЄДРПОУ 31088991, місцезнаходження: вул. вул. Маланюка (колишня
С.Сагайдака) 101)
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» («Товариство») повідомляє, що 20 червня 2018 року о 12.00 годині за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната
201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на підставі п. 5
статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього вимагають інтереси Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 20 червня 2018 року з 11.30 год. до 11.55 год. за
вказаною адресою.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на
24.00 год. 14 червня 2018 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Новіка М.О. та Саміляк О.І. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з
моменту закриття цих загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Панасовського В.В., а секретарем - Луненко С.В.
3. Вирішення питання про участь ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» в юридичній особі та придбання у громадянина України Росчепій Геннадія Валерійовича частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368)
у розмірі 100 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС»
(код ЄДРПОУ 41978368) за ціною 100 грн.
Проект рішення: Погодити участь ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУДКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) та здійснити придбання Товариством у громадянина України Росчепій Геннадія Валерійовича частки у
статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41978368) у розмірі
100 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС» за
ціною 100 грн.
4. Про проведення незалежної оцінки нежитлової будівлі, яка перебуває
на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто
Київ, вулиця Маланюка 101, прийняття рішення про обрання оцінювача
майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення: Погодити проведення незалежної оцінки нежитлової
будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101, обрати оцінювачем
майна Товариства (вказати найменування) та затвердити умови договору,
що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг (вказати
суму).
5. Про уповноваження директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» Луненка  С.В. з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні
документи, необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 3 - 4 порядку
денного, включаючи, але не обмежуючись, затвердження оцінювача та затвердження умов договору на проведення оцінки.
Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Луненка С.В. з правом передоручення третім особам здійснити всі необхідні дії та підписати всі необхідні документи, для виконання рішень, прийнятих в пп. 3 - 4 порядку денного, включаючи, але не обмежуючись, договір на проведення оцінки, договір на придбання частки у статутному
капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ
ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС», акти приймання – передачі, тощо.
Відповідно до пп. 7 п. 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» («Закон»), повідомляємо акціонерів про наступні права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону:
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого
представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на
загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення

акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або
відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів
електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком
своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не
виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 акціонерів на свій розсуд.
Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, члени Правління, члени
Ревізійної комісії, особи, визначені наказом Голови Правління Товариства
та представники компетентних органів, які мають право бути присутніми на
загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства
України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують
особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на
участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у
разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення
позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 14 червня
2018 року.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати
надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 червня 2018 року (включно) кожний робочий день, з 10.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна,
м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана Сагайдака) 101, кімната 201. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Директор Луненко С.В. або уповноважена ним інша особа.
20 червня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 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 зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів
надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового
запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства
мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо
кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до
дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень
з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/
або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку
денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати
проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку
денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту по-
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рядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки
у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені
вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно
обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення
Зборів.
Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами пи1. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг» , ідентифікаційний код юридичної особи

30401456, 01021 Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечнікова 16-А.
тел.: (044)254-30-10;
факс:(044) 280-17-22;
2. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 31.05.2018 року
здійснила розкриття особливої інформації про зміну складу посадових
осіб емітента у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;
3. www.ukragroleasing.com.ua - адреса сторінки в мережі Інтернет, на
якій розміщено регулярну річну інформацію;
4. На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня
2018 року № 361-р та наказу Нацiональної акцiонерної компанiї
«Украгролiзинг» вiд 31.05.2018 № 25-к - переведено Равлюка Вiталiя Васильовача (паспорт МС 033594, виданий Монастириським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 17.05.1996) з посади директора Департаменту технiчної полiтики Нацiональної акцiонерної компанiї «Украгролiзинг»
та призначено на посаду перший заступник генерального директора
Нацiональної акцiонерної компанiї «Украгролiзинг».
Часткою в статутному капiталi Компанiї не володiє.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови
правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї «Украгролiзинг», директор
Департаменту технiчної полiтики Нацiональної акцiонерної компанiї
«Украгролiзинг».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДАВІКОН»

(код ЄДРПОУ: 31514756, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, 30-А) повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 06 липня 2018 року о 12.00 год. у приміщенні
холу за адресою м.Київ Верхній Вал, 30-А. Реєстрація акціонерів та їх
представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 377-74-72.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 липня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про припинення ПрАТ «ДАВІКОН» шляхом реорганізації через перетворення у ТОВ «ДАВІКОН».
3. Призначення комісії з припинення ПрАТ «ДАВІКОН».
4. Затвердження порядку та умови обміну акцій ПрАТ «ДАВІКОН» на
частки в статутному капіталі товариства – правонаступника ТОВ «ДАВІКОН».
5. Про затвердження порядку та умов перетворення ПрАТ «ДАВІКОН».
6. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ДАВІКОН».
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м.Київ Верхній
Вал, 30-а (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – також в
місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів
з документами визначений Головний бухгалтер – Яковлева Лариса Борисівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються
за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати
документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також
повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: davikon.zzz.com.ua.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законом Голова Правління Качуровський В.П.
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тань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту
порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у
даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з
моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного
зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПIКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПIКА»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  –
22449159; Місцезнаходження - 65045 м. Одеса вул. Преображенська
буд. 49/51; Міський код, телефон та факс - (048) 725 55 60 725 27 64; Електронна поштова адреса - info@spika.prat.in.ua; Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - spika.prat.in.ua; Вид особливої інформації - Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення: Наказом № 53-К директора ПрАТ «СПIКА» вiд
31.05.2018р. прийнято рiшення звiльнити, за власним бажанням, з посади
головного бухгалтера Матковську Iраїду Леонтiївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi головного бухгалтера з 24.03.2011р. по 31.05.2018р.
Замiсть звiльненої посадової особи на посаду головного бухгалтера нiкого
не призначено. Посадова особа не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор ________ Пiроженко С.П.
М.П. 01.06.2018р.

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство
«МУЛЬТІФАРМА»

(код ЄДРПОУ: 25290418, місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35) повідомляє, про проведення позачергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 06 липня 2018 року о 12.00 год. у приміщенні холу за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем
та в день проведення зборів. Телефон: (044) 463-36-07. Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 липня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про припинення ПрАТ «МУЛЬТІФАРМА» шляхом реорганізації через
перетворення у ТОВ «МУЛЬТІФАРМА».
3. Призначення комісії з припинення ПрАТ «МУЛЬТІФАРМА».
4. Затвердження порядку та умови обміну акцій ПрАТ «МУЛЬТІФАРМА» на частки в статутному капіталі товариства – правонаступника
ТОВ  «МУЛЬТІФАРМА» .
5. Про затвердження порядку та умов перетворення ПрАТ «МУЛЬТІФАРМА».
6. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «МУЛЬТІФАРМА».
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів –
також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення
акціонерів з документами визначений Головний бухгалтер – Бармак Вячеслав Валентинович. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам
необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено
інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного: 25290418.infosite.com.ua.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законом Голова Правління Г.М.Лєвкєвич
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»

Приватне акцiонерне товариство
“Вiнницький олiйножировий
комбiнат”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне
товариство "Вiнницький
олiйножировий комбiнат"
2. Код за ЄДРПОУ
00373758
3. Місцезнаходження
21034, м. Вiнниця,
вул. Немирiвське шосе, 26
4. Міжміський код, телефон та факс
0432 27-46-26 0432 65-54-00
5. Електронна поштова адреса
tanyagrb@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http:\\vmzhk.vioil.com
додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії

Зміни
Посада
Прізвище,
Паспортні Розмір
(признаім'я, по
дані
частки в
чено,
батькові
фізичної
статутзвільнено,
фізичної
особи або
ному
обрано
особи або
ідентифіка- капіталі
або
повне
ційний код емітенприпинено
найменування за ЄДРПОУ та (у
повноваюридичної
юридичної відсоження)
особи
особи
тках)
1
2
3
4
5
6
01.06.2018 обрано
Заступник
Iщенко
д/н д/н
0
Голови
Дмитро
д/н
Правлiння
Маркович
по правовiй
роботi
Зміст інформації:
01.06.2018 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (далi – Товариство)
(Протокол № 01-06/18 вiд 01.06.2018 року) обрано на посаду заступника
Голови Правлiння по правовiй роботi Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 01.06.2018 року Iщенка
Дмитра Марковича, в зв’язку з необхiднiстю обрати особу, вiдповiдальну
за правове забезпечення господарської дiяльностi Товариства, для
здiйснення нею судового захисту законних прав та iнтересiв Товариства
шляхом самопредставництва у всiх без виключення судових iнстанцiях, у
вiдповiдностi до чинного законодавства України. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня; строк, на який призначено – до 17.05.2020 року; посади, якi
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – начальник юридичного вiддiлу
Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий
комбiнат»; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління

Чаленко Дмитро Андрійович

Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»
2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою
відповідальністю
3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063
4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
5. Міжміський код, телефон, факс: (044) 593-73-09
6. Електронна поштова адреса: info@fincom-fsc.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії В.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по двадцятому відсотковому періоду, що триває з 20.07.2018 р. по 18.10.2018 р. по облігаціям серії В (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 18.12.2013 р.
№185/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії С.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по дев’ятнадцятому відсотковому
періоду, що триває з 16.07.2018 р. по 14.10.2018 р. по облігаціям серії С
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.02.2014  р.
№186/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії D.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по вісімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.06.2018 р. по 24.09.2018 р. по облігаціям серії D
(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 25.04.2014  р.
№187/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії Е.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по дванадцятому відсотковому періоду, що триває з 28.06.2018 р. по 26.09.2018 р. по облігаціям серії Е (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р.
№99/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії F.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по дванадцятому відсотковому періоду, що триває з 28.06.2018 р. по 26.09.2018 р. по облігаціям серії F (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р.
№100/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії G.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по дванадцятому відсотковому періоду, що триває з 28.06.2018 р. по 26.09.2018 р. по облігаціям серії G (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р.
№101/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії Н.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по дванадцятому відсотковому періоду, що триває з 28.06.2018 р. по 26.09.2018 р. по облігаціям серії Н (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р.
№102/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії І.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по восьмому відсотковому періоду,
що триває з 06.07.2018 р. по 04.10.2018 р. по облігаціям серії І (Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р.
№106/2/2016) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по облігаціях серії J.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії
облігацій, ставка відсоткового доходу по восьмому відсотковому періоду,
що триває з 06.07.2018 р. по 04.10.2018 р. по облігаціям серії J (Свідоцтво
про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р.
№107/2/2016) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акцiонерне товариство
«Новоград-Волинський завод Сiльгоспмашин»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: 1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Новоград-Волинський завод Сiльгоспмашин»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00238167; Місцезнаходження емітента:
11700
Житомирська обл.,
м.Новоград-Волинський
вул. Шевченка,54; Міжміський код, телефон та факс емітента:
(04141) 5-23-08; Електронна поштова адреса емітента: ns@emzvit.
com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.nvsilmash.inf.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
2. Текст повідомлення:19 квiтня 2018 року загальними зборами
акцiонерного товариства було прийняте рiшення про виплату
дивiдендiв акцiонерам товариства. 31 травня 2018 року на засiданнi
наглядової ради ПрАТ «Новоград- Волинський завод сiльгоспмашин»

(протокол №3-25 вiд 31.05.2018 р) було визначено 20 червня 2018 року
датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до
рiшення загальних зборiв складає 300 000 ,00 грн. (Триста тисяч гривень 00 копiйок).Виплата дивiдендiв здiйснюється у строк з 20.06.18 р.
по 19.10.18 р.Спосiб виплати дивiдендiв встановлено наступний: безпосередньо акцiонерам через касу Товариства або шляхом переказу
коштiв на рахунки акцiонерiв. Рiшенням наглядової ради встановлено
наступний порядок виплати дивiдендiв:дивiденди виплачуються виключно грошовими коштами , виплачується вся сума дивiдендiв в повному обсязi згiдно з перелiком акцiонерiв, складеним на 20.06.18р.;
3. Підпис: Генеральний директор Вакулюк Леонiд Михайлович,
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 01.06.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера MEYERSON
UNITED LTD, який володiє часткою – 20,0 %. У зв’язку з цим, припинено
повноваження члена Наглядової ради - Груши Дмитра Богдановича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 08.06.2017 р.
31 травня 2018 р. ПрАТ «ОДЕССIЛЬМАШ» отримало повiдомлення про
замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера MEYERSON
UNITED LTD, який володiє часткою – 20,0 %. У зв’язку iз вiдкликанням Груши Д. Б., як члена Наглядової ради, MEYERSON UNITED LTD. замiняє його
на Грищова Максима Сергiйовича. Грищов М.С. набув повноважень члена
Наглядової ради з моменту отримання повiдомлення – 31 травня 2018 р.
Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Iнформацiя
про посади якi обiймав посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв
вiдсутня.
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
Мудрицький Григорiй
Анатолiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
01.06.2018
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ
ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОС
ПОДАРСЬКОГО МАШИНО
БУДУВАННЯ»
05786152
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, буд. 72
(048)738-42-48 (048)738-42-48

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
05786152@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- https://smida.gov.ua/site/05786152/
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
31 травня 2018 р. ПрАТ «ОДЕССIЛЬМАШ» отримало повiдомлення про
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЦЕНТРЕНЕРГО”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
22927045
3. Місцезнаходження
03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66
5. Електронна поштова адреса
kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.centrenergo.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
30.05.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол
№8/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго» щодо
оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах м. Українка
Обухiвського району Київської областi, площею 0,2287 га, на якiй розташованi
об’єкти нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що облiковуються на балансi
Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренерго» (громадсько-торгiвельний центр у
кiлькостi 5 (п’яти) об’єктiв) з рiчною орендною платою 38 878,91 грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00039 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1
роздiлу  20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди
земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
30.05.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол
№8/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж Українською мiською радою та ПАТ «Центренерго»
щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в межах
м. Українка Обухiвського району Київської областi, площею 1,6053 га, на
якiй розташовано об’єкт нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що
облiковуються на балансi Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренерго» (дитячий
садок «Альонушка») з рiчною орендною платою 119 790,11 грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00119 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Артембудсервіс» (код за ЄДРПОУ — 14310767). Місцезнаходження —

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) — (044) 483-66-41.
Електронна поштова адреса — abs@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — http://14310767.smida.gov.ua. Вид особливої інформації —
відомості про зміну типу товариства.

правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1
роздiлу  20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди
земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
30.05.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол
№8/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею
0,6119 га, на якiй розташовано об’єкт нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центренерго» (нежитлова будiвля (АПК БУ) з рiчною орендною платою 30 626,82 грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,00030 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу
20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
30.05.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол
№8/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору мiж Комсомольською селищною радою та ПАТ «Центренерго» щодо оренди земельної дiлянки комунальної форми власностi в
межах смт. Слобожанське Змiївського району Харкiвської областi, площею
0,0026 га, на якiй розташовано об’єкт нерухомого майна ПАТ «Центренерго», що облiковується на балансi Змiївської ТЕС ПАТ «Центренерго» (гараж №61) з рiчною орендною платою 312,34 грн.
Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,000003 вiдсоткiв.
Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1
роздiлу  20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, договори оренди
земельних дiлянок вiдносяться до значних правочинiв.
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
Громко Я.А.
Виконуючий обов'язки
(підпис)
(ініціали та прізвище
генерального директора
керівника)
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"
М.П.
(дата)
2.Текст повідомлення. Загальними зборами акціонерів 11.04.18р. прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться
в ЄДР  — 01.06.2018р. Повне найменування товариства до зміни — Публічне
акціонерне товариство «Артембудсервіс». Повне найменування товариства
після зміни — Приватне акціонерне товариство «Артембудсервіс».
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Калугін В.М. 01.06.18р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 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.
1. Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
31.05.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
участь Банку 31.05.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 143 на суму 126
000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 126 000 тис. грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 24,82%.
2. Наглядовою радою Банку 31.05.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме: договору застави обладнання №0192017-1-РМ від 31.05.2018р., укладеного з заставодавцем - ТОВ "ШПБУ
СХІД" (код ЄДРПОУ 41561011), відповідно до якого у якості забезпечення
виконання зобов'язань за кредитним договором №019-2017 від
29.11.2017 р., укладеним між ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРСІС" (ЄДРПОУ
40102838) у заставу Банку передається належне ТОВ "ШПБУ СХІД" рухоме майно, обладнання, заставною вартістю 51 017 203,04 гривні 04 копійок. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 51 017 203,04 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10.05 %.
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
Голова Правління Петренко О.Ф.
01.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
Додаток 28
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомісдо Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
тю) емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
I. Загальні відомості
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
1. Повне найменуваннянерухомістю)
емітента - ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
емітента
(для опублікування
у офіційному друкованому виданні)
ТОВАРИСТВО
"РЕНОМЕ"
1. Загальні відомості
2. Код за ЄДРПОУ - 13975944
1.3.Повне
найменування-емітента
Місцезнаходження
33022, місто Рівне,
вулиця Костромська,
Приватне
акцiо буд. 25
4. Міжміський код, телефон та факс нерне
- (0362) 69-34-00,
(0362) 69-34-09
товариство
5. Електронна поштова адреса - uristkom@renome.ua
«Нептун
Солар»
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково
використовується
2. Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ - 37326260
емітентом
для розкриття
інформації
http://www.renome.ua/
емітента
7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про виплату диві3. Місцезнаходження емітента
56520 Миколаївська обл., Вознедендів
сенський район, село Таборiвка
II. Текст повідомлення
ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення
4. Міжміський код, телефон та факс 0512500317 0512500317
про виплату дивідендів: 24 квітня 2018 року. Дата прийняття наглядовою
емітента
радою
акціонерного
товариства
рішення
про встановлення дати складен5. Електронна
поштова
адреса емітента
info@neptunsolar.com.ua
ня
перелікусторінки
осіб, які
мають Інтернет,
право на neptunsolar.com.ua
отримання дивідендів, порядок та
6. Адреса
в мережі
строк
їх виплати:
31 травня 2018 року (протокол № 6-2018 від 31.05.2018
яка додатково
використовується
року).
Датадля
складення
переліку
осіб, які мають право на отримання дивіемітентом
розкриття
інформації
дендів:18
червня 2018
року. Розмір дивідендів,
що
підлягають
виплаті від7. Вид особливої
інформації
Вiдомостi
про
змiну складу
повідно до рішення загальних зборів (грн):
81260000,00
грн. Строк виплапосадових
осiб емiтента
ти дивідендів: початок 24.04.2018 року - кінець 24.10.2018 року. Спосіб
2.депозитарну
Текст повідомлення
виплати дивідендів (через
систему та/або безпосередньо акЧлена Наглядової
Ради акціонерам
Юнчжi Чень(особам,
(Yongzhi що
Chen)
(дана
особа
націонерам):
безпосередньо
мають
право
нане
отридала
щодо розмiщення
її паспортних
даних
) обрано
30.05.2018
р.
маннязгоду
дивідендів)
шляхом переказу
коштів на
їх поточні
банківські
рахун(дата
30.05.2018)
Акцiями
не володiє.
Непогашеки абовчинення
шляхом дiї
поштових
переказів
на Товариства
адреси акціонерів,
зазначені
в пеної
судимостi
корисливi
посадовi
злочини
немає.(уCтрок,
на який
обреліку
осіб, якізамають
правотана
отримання
дивідендів
разі якщо
перелік
рано
особу
- 1 рiк,
iншiнапосади,
якi обiймала
ця не
особа
за останнi
5 рокiв
осіб, які
мають
право
отримання
дивідендів,
містить
інформації
променеджер, помiчник директора, вiце-президент, член Наглядової Ради.
банківський рахунок). Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми диРiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв, шлявідендів в повному обсязі.
хом заочного голосування, протокол вiд 30.05.2018 р. Посадова особа є
III. Підпис
представником акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що місINTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD.
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
Члена Наглядової Ради Лiу Керанг (Liu Kerang) (дана особа не надала
законодавством.
згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрано 30.05.2018 р. (дата вчиГенеральний
директор
Гладкевич
Надія Федорівна
нення дiї 30.05.2018)
Акцiями Товариства
не володiє.
Непогашеної
судимостi
01.06.2018
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано
особу - 1року
рiк,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник генерального
директора, генеральний директор. Рiшення прийнято позачерговими Загальпро виникнення
особливої
інформаціїпротокол
емітентавiд
нимиПовідомлення
зборами акцiонерiв,
шляхом заочного
голосування,
відомості
30.05.2018 р. Посадова особаI.єЗагальні
представником
акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ
1. Повне
емітента: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ЕНЕРЖI
ПТЕ.найменування
ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL
ENERGY PTE.
LTD.
3. Підпис
ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
зазначена
нижче, підтверджує достовірність інформації,
2.3.1.
КодОсоба,
за ЄДРПОУ:
09620081
що
у повідомленні,
що вона
несе76/2
відповідальність
3. міститься
Місцезнаходження:
01054, та
м. визнає,
Київ, Гончара
Олеся,
згідно
з законодавством.
4. Міжміський
код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
Найменування
посади.
5.3.2.
Електронна
поштова
адреса: nkisil@sky.bank
директор
____________
Максим
Сергiйович
6.Генеральний
Адреса сторінки
в мережі
Інтернет, якаСмолiн
додатково
використовується
емітентом для розкриття інформації:М.П.
www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
На пiдставi повiдомлення Чокiна Таiра Канатовича вiд 23.05.2018 р. про
дострокове припинення ним повноважень члена Наглядової Ради Банку
та протоколу Наглядової Ради № 39 вiд 31.05.2018 р. повноваження члена Наглядової Ради банку
- Чокiна
Таiра Канатовича припиняються з
II. Текст
повідомлення
07.06.2018
р. року
Акцiями
емiтента неорганом
володiє.(директором)
Непогашеної судимостi
за ко31.05.2018
Виконавчим
було прийняте
рисливi та
посадовi
злочини
має. На
посадi члена
Наглядової
Ради
перiшення
про
звiльнення
з не
посади
головного
бухгалтера
ТОВ
«БКФ
ребував з 30.01.2017 р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на
«Гранiт» Борисової Ольги Борисiвни з 31.05.2018 р. за власним бажанпосаду члена Наглядової Ради нiкого не призначено. Згоду на розкриття
ням, на посадi працювала з квiтня 2016 року. Часткою в статутному
паспортних даних особою не надано.
капiталi емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi
III. Підпис
та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
портних даних.
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід31.05.2018 року Виконавчим органом (директором) було прийняте
но із законодавством.
рiшення про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «БКФ
2. Найменування посади
«Гранiт» Капiтонової Iрини Михайлiвни з 01.06.2018 р. Не володiє часткою
В.о. Голови Правлiння Галiєв Рустем Узакбаєвич 31.05.2018 р.
в статутному капiталi емiтента та не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Попередня посада: головний бухгалтер
ТОВ «Група будiвельникiв - iнжинiринг». Строк, на який призначено особу:
безстроково. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Демченко Сергiй Анатолiйович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«БУДIВЕЛЬНО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ГРАНIТ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНОКОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ГРАНIТ»
2. Код за ЄДРПОУ
30023823
3. Місцезнаходження
04073, м. Київ,
вул. Сирецька, 33, лiт. С
4. Міжміський код, телефон та
(044) 230-31-89 (044) 230-35-43
факс
5. Електронна поштова адреса
bkf_granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.granit.org.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
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№104, 4 червня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення ТОВАРИСТВО
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
про виникнення особливої інформації емітента
"ДНIПРОМЕТРОБУД"
І. Загальні відомості
інформація
емітента
цінних паперівАКЦІОНЕРза 2016 рік
1. ПовнеРічна
найменування
емітента:
ПУБЛІЧНЕ
I. Основні відомості про емітента
НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
Публiчне акцiонерне товариство
1. Повне найменування емітента,
"ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"
"Днiпрометробуд", 04880239Дніпкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ропетровська , 49000, м. Днiпро,
2. Код за ЄДРПОУ:
20280450
міжміський
код та телефон
емітента
вул.проспект
Шмiдта, Пушкіна,15
буд. 5 (056) 745-57-55
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро,
Міжміський
код,повного
телефон
та факс:
2.4.Дата
розкриття
тексту
річ- (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна
адреса: emitent@zemcap.dp.ua
ної
інформації упоштова
загальнодоступній
31.05.2018
6. Адреса сторінки
в мережі
Інтернет, яка додатково використовується
інформаційній
базі даних
Комісії
емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
3. Адреса сторінки в мережі Інтер7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про
нет, на якій розміщено регулярну річ- http://04880239.smida.gov.ua
надання згоди на вчинення значних правочинів.
ну інформацію

4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою вiдповiІІ. Текст аповідомлення.
удиторської
фірми
(П. І. Б.
аудитора
- дальнiстюКАПIТАЛ"
"КВIНТ", 32627265
То1. Наглядовою
радою
ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
(надалi - Банк)
фізичної особи
- підприємця),
вариство
з обмеженою
вiдповi31.05.2018
прийняте
рiшення якою
про вчинення
значного
правочину,
а саме на
проведений
фінансової
звітності дальнiстю
32627265
участь
Банкуаудит
31.05.2018
в проведеннi
операцiї з "КВIНТ",
розмiщення
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
овернайт
№ 143збори
на суму 126
Позачергові
загальні
5. Інформація
про загальні збори
000
тис. заповнюється
грн. Ринкова вартiсть
майна
(розділ
у випадку,
як- або послуг, що є предметом право31.10.2016
чину,
визначена
вiдповiдно
до законодавства,
становить: 126 000 тис. грн.
що емітент
- акціонерне
товариство)
Вартiсть активiв Банку за даними останньої
звiтностi
Рішеннярiчної
щодо фiнансової
виплати дивідендів
6. Інформація
про дивіденди.
(станом
на 31.12.2017)
становить 507 не
657
тис. грн. Спiввiдношення ринприймалось
кової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв
Банку за показники
даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi
(у вiдсотII. Основні
фінансово-господарської
діяльності
підках) складає 24,82%.
приємства за 2016 рік
2. 1.
Наглядовою
радою Банку
31.05.2018 прийнятедіяльності
рiшення про
вчиненОсновні показники
фінансово-господарської
підприємсня значного правочину, а саме:
тва договору
(тис. грн) застави обладнання №0192017-1-РМ від 31.05.2018р., укладеного з заставодавцем - ТОВ "ШПБУ
СХІД" (код ЄДРПОУ 41561011), відповідно до якого у якості
забезпечення
Період
Найменування показника
виконання зобов'язань за кредитним договором
№019-2017
від
звітний
попередній
29.11.2017
р., укладеним між ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ" та
ТОВАУсього активів
26744
29234
РИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НЕРСІС" (ЄДРПОУ
Основні засоби
(за залишковою
вартістю)
3257
4703
40102838)
у заставу
Банку
передається належне ТОВ 0"ШПБУ СХІД"
Довгострокові
фінансові
інвестиції
0 рухоме
майно, обладнання, заставною вартістю 51 01722282
203,04 гривні
04 коЗапаси
23658
пійок.
Ринкова
вартiстьзаборгованість
майна або послуг, що є предметом
Сумарна
дебіторська
487 правочину,
493 визГрошовівiдповiдно
кошти та їх
70 203,04 грн.
22 Варначена
доеквіваленти
законодавства, становить: 51 017
Власний
капітал
-34540звiтностi
-21963
тiсть
активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової
станоСтатутний
капітал
8380 майна 8380
вить
507 657
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
або посНерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
-34398ослуг,
що є предметом
правочину,
до вартостi
активiв-46975
Банку за даними
Довгострокові
зобов'язання
і забезпечення
0 10.05 %. 0
танньої
рiчної фiнансової
звiтностi
(у вiдсотках) складає
Поточні зобов'язання і забезпечення
61284
51197
Чистий прибуток (збиток) на одну
акцію
ІІІ. просту
Підпис.
-0.37521
-0.22264
(грн)
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
Скоригований
чистий прибуток
(збиток)
одну
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що на
вона
несе-0.37521
відповідальність
згід-0.22264
просту
акцію (грн)
но
з законодавством.
Середньорічна
кількість
простих акцій (шт.)
33519916 33519916
2. Найменування
посади
загальнаГолова Правління Петренко О.Ф.
номінальна
01.06.2018 р.
Цінні папери власних випус- вартість
ків, викуплені протягом звіту відсотках від
ного періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА

«ПІДВОДТРУБОПРОВІД» (місцезнаходження:
02139, Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, б. 20 ) Наглядова рада ПрАТ «Підводтрубопровід» повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Підводтрубопровід», які відбудуться
19  червня 2018 року о 13.00 годині за місцезнаходженням Товариства, кімната
№1. (повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
№94 від 18.05.2018 р.), шляхом включення нового питання. Додано питання
№5, а саме: 5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Акціонери Товариства, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до
дати та в день проведення загальних зборів, можуть звертатись за адресою:
02139 м. Київ вул. Курнатовського, 20, кімната №1, в робочі дні з 9.00 годин до
16.00 годин. Адреса веб-сайту: http://pidvodtr.jimdo.com/. Відповідальна особа
за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Товариства. Довідки за телефоном: (044) 510-4582. Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

2. Код за ЄДРПОУ - 13975944
3. Місцезнаходження - 33022, місто Рівне, вулиця Костромська, буд. 25
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 69-34-00, (0362) 69-34-09
5. Електронна поштова адреса - uristkom@renome.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://www.renome.ua/
7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення
про виплату дивідендів: 24 квітня 2018 року. Дата прийняття наглядовою
радою акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та
строк їх виплати: 31 травня 2018 року (протокол № 6-2018 від 31.05.2018
року). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:18 червня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 81260000,00 грн. Строк виплати дивідендів: початок 24.04.2018 року - кінець 24.10.2018 року. Спосіб
виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам (особам, що мають право на отримання дивідендів) шляхом переказу коштів на їх поточні банківські рахунки або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік
осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про
банківський рахунок). Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор Гладкевич Надія Федорівна
01.06.2018 року
Повідомлення про
виникнення особливої
інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
I. Загальні відомості
«КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ТОВАРИСТВО
"СКАЙ
(інформації про
іпотечніБАНК"
цінні папери, сертифікати фонду

2. Код за ЄДРПОУ:
09620081
операцій
з нерухомістю) емітента
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
І. Загальні відомості
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
РИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
БАНК»використовується
6. Адреса
сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
2. Код за
ЄДРПОУ:
емітентом
для
розкриття21580639
інформації: www.region-bank.com.ua
Місцезнаходження:
04053
м. Київ, Бульварно-Кудрявська,
6
7.3.Вид
особливої інформації:
Відомості
про зміну складу посадових
4.емітента
Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
осіб
5. Електронна поштова
адреса:
tcp@cib.com.ua
II. Текст
повідомлення
На
ЧокiнаІнтернет,
Таiра Канатовича
вiд 23.05.2018
р. про
6.пiдставi
Адресаповiдомлення
сторінки в мережі
яка додатково
використовудострокове
припинення
ним повноважень
члена
Наглядової Ради Банку
ється емітентом
для розкриття
інформації:
https://cib.com.ua/uk/about/
та
протоколу Наглядової Ради № 39 вiд 31.05.2018 р. повноваження члеfinanceUA/regulyarnaya-informatsiya
на 7.
Наглядової
Ради банку
- Чокiна
Канатовича
припиняються
Вид особливої
інформації
абоТаiра
інформації
про іпотечні
цінні па-з
07.06.2018
р. Акцiями
емiтента
не володiє.
Непогашеної
судимостi
за накопери, сертифікати
фонду
операцій
з нерухомістю:
Відомості
про
рисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової Ради педання згоди на вчинення значного правочину
ребував з 30.01.2017 р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на
посаду члена Наглядової Ради нiкого не призначено. Згоду на розкриття
ІІ. Текст
Повідомлення
паспортних даних особою
не надано.
31 травня 2018 року Наглядовою
радою Публічного акціонерного
III. Підпис
товариства
«Комерційний
Банк» прийнято
рішення
1. Особа, зазначена
нижче,Індустріальний
підтверджує достовірність
інформації,
що
про надання
згоди на вчинення
значного
правочину,
а саме:
міститься
у повідомленні,
та визнає,
що вона
несе відповідальність
згід1)законодавством.
придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.
но із
2. Найменування
посадищо є предметом правочину – 107 000 тис. грн.
Ринкова
вартiсть майна,
В.о.
Голови
Правлiння
Галiєв останньої
Рустем Узакбаєвич
31.05.2018
р.
Вартiсть
активiв
емiтента
за даними
рiчної фiнансової
звіт-

ності – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що
є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності - 15.57%.

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
Путінцева Т.В.
01.06.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№104, 4 червня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВФ УКРАЇНА»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВФ УКРАЇНА»
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 14333937
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.mts.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
29.05.2018 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (Протокол засідання Наглядової ради 189 № вiд
29.05.2018 р.) прийнято рішення обрати Зоммера Рона Головою Наглядової ради. Зоммера Рона обрано Головою Наглядової ради на строк
повноважень Наглядової ради (чинний склад Наглядової ради обрано
26.04.2018 строком на три роки, Протокол Річних загальних зборів № 41
від 26.04.2018р.). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Не-

погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
Товариства не має. Перелік попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з
1998 року i по теперішній час є членом Наглядової ради компанiї
«Munich Reinsurance» (Нiмеччина), з 2006 року i по теперішній час є
членом Ради директорів компанiї «Tata Consultancy Services» (Iндiя), з
2009 року i по теперiшнiй час є Головою Ради директорів ПАТ «МТС», з
2013 року i по теперiшнiй час є членом Комiтету зi стратегії Ради директорів ПАТ «МТС».
Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою
вiдповiдальнiстю Preludium B.V., яка є акцiонером ПрАТ «ВФ Україна»,
що володiє 773 845 495 простими iменними акцiями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАО «ВФ
Україна». Особа не володiє часткою в статутному капiталi емітента та є
представником акціонера Preludium B.V.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор
Устинова Ольга Володимирівна
29.05.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

посаді з 24.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 2.111% .
- призначено на посаду Директора Грінчука Миколу Семеновича, паспорт КМ № 356004, виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 14.02.2006 р. Посадова особа призначена на 20/двадцять / років,
протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду Голови
правління , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має, частка у статутному капіталі Товариства 36.81% .
31.05.2018 року наказом № 1-к - звільнено з посади головного бухгалтера Никифорову Людмилу Іванівну, паспорт КЕ № 789376, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. від 15.09.2000 р., за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посаді з 29.08.1994 року,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у
статутному капіталі Товариства 2.111% .
31.05.2018 року наказом № 2-к - призначено на посаду головного бухгалтера Бельчiк Оксану Анатолiївну, паспорт серії КМ № 222019, виданий
Хмельницьким ВМ Малиновського РВ УМВС України в Одеській обл..
04.02.2004 р.Посадова особа призначена безстроково, протягом останніх
п'яти років своєї діяльності обіймала посаду Голова ревізійної комісії, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 1.442%
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор М.С. Грінчук М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 01.06.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ
ДІМ МЕРКУРІЙ» ;

2. Код за ЄДРПОУ 01553348
3. Місцезнаходження 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генерала
Цвєтаєва, буд. 3/5
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 722-93-24, (048) 722-93-25
5. Електронна поштова адреса 01553348@pjsc.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.tdm.pjsc.od.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Протоколом засідання наглядової ради ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ
МЕРКУРІЙ» від 31.05.2018 року припинено повноваження:
- Голови правління Грінчука Миколи Семеновича, паспорт КМ № 356004,
виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 14.02.2006 р.,
у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з
24.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має, частка у статутному капіталі Товариства 36.81% .
- члена правління Никифорової Людмили Іванівни, паспорт КЕ
№ 789376, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. від
15.09.2000 р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРИОЗЕРНЕ 2"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36837365
емітента
3. Місцезнаходження емітента
68300 Одеська обл.,
Кiлiйський район м.Кiлiя
вулиця Мира, будинок 56
4. Міжміський код, телефон та факс 0484342588 0484342588
емітента
5. Електронна поштова адреса
info@priozerne.com.ua
емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- priozerne.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

12

2. Текст повідомлення
Члена Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen) (дана особа не надала
згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрано 30.05.2018 р. (дата вчинення дiї 30.05.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер, помiчник директора, вiце-президент, член Наглядової Ради. Рiшення прийнято позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв, шляхом заочного голосування, протокол вiд
30.05.2018 р. Посадова особа є представником акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ
ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD.
Члена Наглядової Ради Лiу Керанг (Liu Kerang) (дана особа не надала
згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрано 30.05.2018 р. (дата вчинення дiї 30.05.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк,
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник генерального
директора, генеральний директор. Рiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв, шляхом заочного голосування, протокол вiд
30.05.2018 р. Посадова особа є представником акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ
ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Маргаза Андрiй Миколайович
			
М.П.

№104, 4 червня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення

про виникнення особливої
інформації емітента
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
І. Загальні відомості
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР«АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»
НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ Додаток
БАНК
21
до
Положення
про
порядок
здійснення
емісії
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
облігацій підприємств, облігацій міжнародних

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
фінансових організацій та їх обігу
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро,
проспект
Пушкіна,15
(підпункт
2 пункту
1 глави 6 розділу III)
4. Міжміський код, телефон та факс:
(056)787-04-50,
(056)778-16-01
ЗВІТ
5. Електронна поштова
адреса: розміщення
emitent@zemcap.dp.ua
про результати
облігацій
6. Адреса
сторінки в мережі
Інтернет, яка
додатково використовується
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
емітентом для розкриття«АВТОКРЕДИТ
інформації: https://www.zemcap.com
ПЛЮС»,
7. Вид особливої інформації:
відомості
про прийняття рішення про
код за ЄДРПОУ
34410930
надання згоди(найменування
на вчинення значних
емітента,правочинів.
код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 13/2/2018-Т.
ІІ. Текст
повідомлення.
Дата реєстрації «01» лютого
2018
року.
1. Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
1. Дата початку укладення договорів з 15.02.2018 р.
31.05.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме на
першими власниками у процесі
участь Банку 31.05.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозитних
розміщення випуску (серії) облігацій
сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 143 на суму 126
згідно з проспектом емісії облігацій
000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом право2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у
чину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 126 000 тис. грн.
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
запланована
(згідно з проспектом
15.05.2018
(станом
на 31.12.2017)
становить 507 657
тис. грн.р.Спiввiдношення ринемісії вартостi
облігацій)
кової
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
фактична
21.04.2018
р. звiтностi (у вiдсотактивiв
Банку за даними останньої рiчної
фiнансової
3. Кількість
ках)
складаєоблігацій
24,82%. у випуску (серії):
які2.пропонувалися
для розміщення
50 прийняте
000
Наглядовою радою
Банку 31.05.2018
рiшення про вчинен(згідно
з проспектом
емісії
облігацій)
ня
значного
правочину,
а саме:
договору застави обладнання №0192017-1-РМ
від 31.05.2018р., укладеного50
з 000
заставодавцем - ТОВ "ШПБУ
фактично розміщених
СХІД"
(код ЄДРПОУ
41561011),
4. Загальна
номінальна
вартістьвідповідно до якого у якості забезпечення
виконання
зобов'язань
випуску (серії)
облігацій: за кредитним договором №019-2017 від
29.11.2017
р., укладеним
між ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
які пропонувалися
для розміщення
50 000 000,00КАПІТАЛ" та ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НЕРСІС" (ЄДРПОУ
(згідно з тимчасовим
свідоцтвом
про
40102838)
заставуоблігацій),
Банку передається
належне ТОВ "ШПБУ СХІД" рухореєстраціюувипуску
грн
ме
майно, розміщених,
обладнання,грн
заставною вартістю
017 203,04 гривні 04 кофактично
50 00051000,00
пійок. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, виз5. Загальна сума залучених коштів від 51 333 296,00
начена вiдповiдно до законодавства, становить: 51 017 203,04 грн. Варрозміщення випуску (серії) облігацій,
тiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станогрн
вить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або посОблігації, придбані членами
Кількість (шт.): луг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними оснаглядової (спостережної) ради**
Сума, сплачена
облігації
танньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)
складає за
10.05
%.
(грн): Облігації, придбані членами
Кількість (шт.): ІІІ. Підпис.
виконавчого
органу** нижче, підтверджує достовірність інформації, що
1.Особа, зазначена
сплачена
за облігації згідміститься у повідомленні, та визнає, щоСума,
вона несе
відповідальність
(грн): но з законодавством.
Облігації,
придбані посади
працівниками
Кількість (шт.): 2. Найменування
емітента**
Сума, Правління
сплачена заПетренко
облігації О.Ф.
Голова
(грн): 01.06.2018 р.
6. Кількість облігацій, що
обліковуються на рахунку в цінних
паперах емітента за результатами
повернення внесків, унесених в оплату
за облігації, усім особам, які зробили ці
внески***
7. Загальна сума повернутих внесків,
унесених в оплату за облігації, усім
особам, які зробили ці внески, грн***
Затверджено:
Директор
(посада)
Від емітента*:
Директор
(посада)
Від андеррайтера*:
________________
(посада)
Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:
________________
(посада)

________________ Кравчута Віталій Анатолійович
М. П. (підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________ Кравчута Віталій Анатолійович
М. П. (підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________
М. П. (підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________
М. П. (підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

Приватне
акціонерне товариство
«Огнеупорнеруд»

ТОВАРИСТВО
"РЕНОМЕ"
Повне найменування
емітента:

Приватне акціонерне
2. Код за ЄДРПОУ - 13975944
товариство «Огнеупорнеруд»
3. Місцезнаходження
- 33022, місто24464945
Рівне, вулиця Костромська, буд. 25
Код
за ЄДРПОУ:
4. Міжміський код, телефон та факс85050,
- (0362)
69-34-00,обл.,
(0362) 69-34-09
Донецька
Місцезнаходження:
5. Електронна поштова адреса - uristkom@renome.ua
Добропільський р-н,
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково
використовується
с. Октябрське
(Шахово),
емітентом
длякод,
розкриття
інформації
- http://www.renome.ua/
вул.
Октябрська, 14
Міжміський
телефон
та
7. Вид особливої інформації - Прийняття
виплату дивіфакс:
(06267)рішення
3-45-42, про
3-29-16
дендів
Електронна поштова адреса:
grinenkodu@vesco.com.ua
II. Текст повідомлення
Адреса сторінки в мережі
http://ogn.net.ua/index.php/
Дата прийняття
загальними зборами
акціонерного товариства рішення
Інтернет,
яка додатково
explore
про
виплату дивідендів:
24 квітня 2018 року. Дата прийняття наглядовою
використовується
емітентом
радою
акціонерного
товариства рішення про встановлення дати складендля розкриття
інформації:
ня
переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та
Вид
відомостей:
строк їх виплати: 31 травня 2018 рокуВідомості
(протокол про
№ 6-2018
31.05.2018
зміну від
складу
року). Дата складення переліку осіб, посадових
які мають право
отримання дивіосіб на
емітента
дендів:18 червня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відТекстзборів
повідомлення:
повідно до рішення загальних
(грн): 81260000,00 грн. Строк виплатовариства
ти Рiшенням
дивідендів:єдиного
початок акцiонера
24.04.2018 Приватного
року - кінецьакцiонерного
24.10.2018 року.
Спосіб
«Огнеупорнеруд»
вiддепозитарну
31.05.2018 року
обрано
(призначено)
на новиплати дивідендів№43
(через
систему
та/або
безпосередньо
аквий
термiн безпосередньо
Чернякова Володимира
(IПН
2546905091,
ціонерам):
акціонерамПетровича
(особам, що
мають
право на згоди
отрина
розкриття
паспортних
не коштів
надано)
директором
мання
дивідендів)
шляхом даних
переказу
на Генеральним
їх поточні банківські
рахунТовариства
строком
до 31.05.2019
р. включно.
На посадiзазначені
генерального
ки або шляхом
поштових
переказів на
адреси акціонерів,
в педиректора
«Огнеупорнеруд»
Черняков
Володимир
переліку осіб,ПРАТ
які мають
право на отримання
дивідендів
(у разіПетрович
якщо перелік
ребуває
з 01.07.2017
Протягомдивідендів,
останнiх п'яти
рокiв обiймав
посади
осіб, які мають
право року.
на отримання
не містить
інформації
про
головного
iнженера
«Веско»
та ПАТ
«Дружкiвське
рудоуправлiння»;
банківський
рахунок).ПАТ
Порядок
виплати
дивідендів
: виплата
всієї суми дидиректора
ТОВ «Кераммеханiзацiя».
Непогашеної судимостi за
відендів в повному
обсязі.
корисливi та посадовi злочиниIII.особа
не має. Акцiями в статутному
Підпис
капiталi
ненижче,
володiє.
Особа,емiтента
зазначена
підтверджує достовірність інформації, що місОсоба,
зазначена нижче,
підтверджує
достовірність
інформації,
титься
у повідомленні,
та визнає,
що вона несе
відповідальність
згіднощо
із
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідзаконодавством.
но з законодавством.
Генеральний директор Гладкевич Надія Федорівна
Генеральний директор
В.П. Черняков
01.06.2018
року
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
На пiдставi повiдомлення Чокiна Таiра Канатовича вiд 23.05.2018 р. про
дострокове припинення ним повноважень члена Наглядової Ради Банку
та протоколу Наглядової Ради № 39 вiд 31.05.2018 р. повноваження члена Наглядової Ради банку - Чокiна Таiра Канатовича припиняються з
07.06.2018 р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової Ради перебував з 30.01.2017 р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на
посаду члена Наглядової Ради нiкого не призначено. Згоду на розкриття
паспортних даних особою не надано.
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
В.о. Голови Правлiння Галiєв Рустем Узакбаєвич 31.05.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про
результати розміщення облігацій

(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УЛЬЯНОВСЬКЕ
РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»

(ідентифікаційний код – 03751959)
Повідомлення про прийняте рішення
про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів
Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 19.02.2018р.
у справі №912/3807/17 визнано втраченою систему реєстру власників
іменних цінних паперів емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ідентифікаційний код – 03751959) та прийнято рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів:
реквізити випуску іменних цінних паперів бездокументарної форми
існування, щодо якого відновлюється інформація про власників:
Вид/характеристика/серія,
акція проста іменна
різновид, тип цінних паперів
Дані свідоцтва про реєстра- 27.10.2010р.
цію випуску:
97/11/1/10
- дата реєстрації
Кiровоградське територiальне управлiння
- реєстраційний номер
Державної
випуску
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
- орган, що видав свідоцтво ринку
Міжнародний ідентифікацій- UA4000099204
ний номер цінних паперів
Реквізити особи, що відновлює реєстр
Повне найменування
Товариство з обмеженою
відповідальністю «НВП «Магістр»
Скорочене найменування
ТОВ «НВП «Магістр»
Ідентифікаційний код за
34045290
ЄДРПОУ
Місцезнаходження згідно з 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А,
реєстраційними документами поверх 1, офіс 6
юридичної особи
Адреса для поштових
04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А,
повідомлень
поверх 1, офіс 6
Телефон, факс
(044) 500-16-07; (044) 500-16-08
Строк, протягом якого особою, що відновлює реєстр, приймаються документи для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів
(реєстру власників іменних цінних паперів): протягом 90 (дев’яноста) днів
з дня публікації у відповідних друкованих виданнях в порядку, встановленому Порядком забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів
у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних
певного випуску, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 24.06.2014р. №805. Датою публікації вважати
найбільш пізню з дат, в які буде оприлюднено відповідне повідомлення у
різних виданнях.
Після закінчення визначеного у публікації строку буде складено акт
про встановлення переліку власників іменних цінних випуску емітента.
Для про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів):
Усім особам, які є власниками цінних паперів вказаного випуску емітента, слід надати особі, що відновлює реєстр, документи, які підтверджують право власності на цінні папери вказаного випуску емітента: сертифікат цінного папера, або виписку про стан особового рахунку, або виписку
про стан рахунку у цінних паперах та/або інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав власності на іменні цінні папери відповідного випуску;
Усім депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах
депонентів обліковуються права на знерухомлені іменні цінні папери
випуску, щодо якого відновлюється інформація про власників, необхідно надати особі, що відновлює реєстр, копію облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, складеного відповідно до пункту 7 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 704/23236, та копію
свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску/виписки про стан особового рахунку номінального утримувача (за наявності).
Директор
Кузьменко Л.Ф.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «КРЕАТИВ ГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 34374903
3. Місцезнаходження: 01032 місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)3900455, (044)3900445
5. Електронна поштова адреса: mail@creativegroup.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: creativegroup.kr.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
30 травня 2018 року Господарським судом міста Києва (01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 44-Б) у справі 910/4139/18 було прийнято рішення
про визнання Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» банкрутом та припинено повноваження Ліквідаційної комісії банкрута щодо
управління банкрутом та розпорядження його майном з 30.05.2018 року.
У зв`язку з вищезазаначеним повноваження Голови Ліквідаційної комісії Свистунова Дениса Вікторовича припинені.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акціями товариства не володіє.
У посадових осіб емітента відсутня непогашена судимість за корисливі
та посадові злочини.
Посадова особа була призначена на посаду з 08.09.2017 року згідно
рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол
№11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із прийняттям рішення про припинення
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» шляхом його ліквідації.
30 травня 2018 року Господарським судом міста Києва (01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 44-Б) у справі 910/4139/18 було прийнято рішення
про визнання Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» банкрутом та припинено повноваження Ліквідаційної комісії банкрута щодо
управління банкрутом та розпорядження його майном з 30.05.2018 року.
У зв`язку з вищезазаначеним повноваження Члена Ліквідаційної комісії Пипко Руслана Петровича припинені.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акціями товариства не володіє.
У посадових осіб емітента відсутня непогашена судимість за корисливі
та посадові злочини.
Посадова особа була призначена на посаду з 08.09.2017 року згідно
рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол
№11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із прийняттям рішення про припинення
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» шляхом його ліквідації.
30 травня 2018 року Господарським судом міста Києва (01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 44-Б) у справі 910/4139/18 було прийнято рішення
про визнання Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» банкрутом та припинено повноваження Ліквідаційної комісії банкрута щодо
управління банкрутом та розпорядження його майном з 30.05.2018 року.
У зв`язку з вищезазаначеним повноваження Члена Ліквідаційної комісії Плєшкова Дмитра Вікторовича припинені.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акціями товариства не володіє.
У посадових осіб емітента відсутня непогашена судимість за корисливі
та посадові злочини.
Посадова особа була призначена на посаду з 08.09.2017 року згідно
рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (Протокол
№11 від 08.09.2017 року), у зв`язку із прийняттям рішення про припинення
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» шляхом його ліквідації.
30 травня 2018 року Господарським судом міста Києва (01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 44-Б) у справі 910/4139/18 було прийнято рішення
про визнання Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» банкрутом та припинено повноваження Ліквідаційної комісії банкрута щодо
управління банкрутом та розпорядження його майном з 30.05.2018 року.
Судом призначено ліквідатора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Реверук Петра
Костянтиновича (свідоцтво арбітражного керуючого №783 від 08.04.13,
адреса а/с71, м.Київ, Україна, 04071).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акціями товариства не володіє.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова ліквідаційної комісії 	
Свистунов Д.В.
30.05.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «ІВЕКС КАПІТАЛ»
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)
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
«ІВЕКС КАПІТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ - 21600862
3. Місцезнаходження - 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 590 54 54
5. Електронна поштова адреса - office@eavex.com.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації -eavex.com.uа
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
«Iвекс Капiтал» (Протокол № 34), далi — Товариство, 29.05.2018 р. було
прийнято рішення припинити повноваження голови та членів Наглядової
ради Товариства. Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Припинено повноваження:
- Голови наглядової ради Яковенка Ігоря Борисовича - не володiє
акцiями Товариства, згоди на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на
посадi 7 років 11 місяців.
- члена наглядової ради Яковенко Наталії Олександрівни - не володiє
акцiями Товариства, згоди на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на
посадi 7 років 11 місяців.
- члена наглядової ради Коровицької Світлани Василівни - не володiє
акцiями Товариства, згоди на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на

посадi 7 років 11 місяців. Замість звільненої особи нікого не призначено.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 29.05.2018 р. було прийнято рішення припинити повноваження першого заступника голови правління
Товариства. Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Припинено
повноваження першого заступника голови правління Товариства Коровицького Павла Михайловича – розмір пакета акцій – 4,45%, згоди на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, перебував на посадi - 7 років 11 місяців. Замість
звільненої особи нікого не призначено.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 29.05.2018 р. було прийнято рішення про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Кандидати на посади членів Наглядової ради (подані як представники акціонерів): Міркевич Ірина Степанівна (представник акціонера Яковенка Юрія
Борисовича) та Чурін Дмитро Юрійович (представник акціонера Emerging
Market Partners Holding AG). Було прийнято рішення: обрати строком на
3 роки Голову та члена Наглядової ради Товариства:
1. Голова Наглядової ради – Міркевич Ірина Степанівна;
2. Член Наглядової ради - Чурін Дмитро Юрійович.
Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Обрано:
- Головою Наглядової ради –Міркевич Ірину Степанівну- не володiє
акцiями Товариства, згоди на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрано строком на 3 роки, представник акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна), попередня посада - директор юридичного департаменту.
- членом Наглядової ради –Чуріна Дмитра Юрійовича - не володiє акцiями
Товариства, згоди на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрано строком на
3 роки, представник акціонера Emerging Market Partners Holding AG (Швейцарія), попередня посада –директор департаменту аналізу та досліджень.
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
________
Яковенко Ю.Б.
Голова правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
30.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
"СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР"

26209430
65036, м. Одеса, вулиця
Водопровiдна 16
4. Міжміський код, телефон та факс 048 7776704 048 7776704
5. Електронна поштова адреса
lalin@stalkanatsilur.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.stalkanatsilur.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриттяінформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів
II. Текст повідомлення
30.05.2018р. рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «ВО «СтальканатСiлур» було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв з частини
нерозподiленого прибутку за 2016 р. у розмiрi 30 000 000 грн. (0,287 грн.
на одну просту акцiю). Строк виплати дивiдендiв на протязi 6 мiсяцiв з дня
прийняття рiшення про виплату (не пiзнiже 29.11.2018р.).
30.05.2018р. Наглядовою радою товариства, було визначено дату
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, а саме
14.06.2018р.
Спосiб виплати дивiдендiв безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному
обсязi.
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
Лавриненко Сергiй Генадiйович
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
30.05.2018
(дата)

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма «Де Візу»

2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.devisu.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Соколовський Сергій Михайлович призначений на посаду Заступника Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» наказом
В.о. Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» №41-К/П від
31.05.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Призначений на посаду безстроково, не володіє
акціями в статуному капіталі товариства. Згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Протягом останніх
п'яти років обіймав такі посади: директор ТОВ «ФК «Де Вей», заступник голови правління ПАТ «АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. В.о. Генерального директора
Іващенко В.П.
31.05.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАемітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код,
телефон та факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої
інформації

РИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
23269555
79026, місто Львів, вулиця Козельницька,
будинок 15
+38 032 2390710 +38 032 2390710
ZaіkaOS@dtek.com
http://www.dtek.com/іnvestors_and_partners/
asset/zapadenergo/

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст повідомлення
30.05.2018 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
(протокол №б/н від 30.05.2018) з метою оптимізації організаційної
структури було прийнято рішення про припинення з 01.09.2018 ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЛЬВІВЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 05471218), місцезнаходження: 79026 м. Львів,
Сихівський р-н, вул. Козельницька, буд. 17. Відокремлений підрозділ
здійснював діяльність з ремонту та технічному обслуговуванню електричного устаткування.
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
Таращук Олег Станіславович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
31.05.2018
(дата)

Публічне акціонерне товариство «Веско»
Повне найменування емітента:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Міжміський код, телефон та
факс:
Електронна поштова адреса:
Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації:
Вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство
«Веско»
00282049
84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд.2
(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.com.ua

http://vesco.net.ua/index.php/actzionery
Відомості про зміну складу
посадових осіб
емітента

Текст повідомлення:
Рiшенням єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «Веско»
№51 вiд 31.05.2018 року обрано (призначено) на новий термiн Цимармана
Євгенiя Вiталiйовича (паспорт серiї ВТ №210165 виданий Дружкiвським МВ ГУ
ДМС України в Донецькiй областi 09.09.2016 р.) Генеральним директором Товариства строком до 31.05.2019 р. включно. На посадi генерального директора
ПАТ «Веско» Цимарман Євгенiй Вiталiйович перебуває з 21.03.2009 року. Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: токар 4-го розряду в механоскладальному цеху Дружкiвського машинобудiвельного заводу, конструктора
АТЗТ «Веско», iнженера з органiзацiї та управлiння виробництвом, потiм начальника служби якостi, заступника головного iнженера, головного iнженера
АТЗТ «Веско». Зазначена особа акцiями у статутному капiталi товариства не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що
мiститься в повiдомленнi та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з
законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман

Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління»
Приватне акціонерне товариство
«Дружківське рудоуправління»
00191796
Код за ЄДРПОУ:
84205, Донецька область, м. ДружМісцезнаходження:
ківка, вул. Поленова, буд.112
(06267) 3-45-42, 3-29-16
Міжміський код, телефон та факс: grinenkodu@vesco.com.ua
Електронна поштова адреса:
Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації:
http://rudo.net.ua/index.php/actzionery
Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Повне найменування емітента:

Текст повідомлення:
Рiшенням єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства

«Дружкiвське рудоуправлiння» №35 вiд 31.05.2018 року обрано (призначено) на новий термiн Цимармана Євгенiя Вiталiйовича (паспорт серiї ВТ
№210165. виданий Дружкiвським МВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi
09.09.2016 р.) Генеральним директором Товариства строком до
31.05.2019 р. включно. На посадi генерального директора ПрАТ «Дружкiвське
рудоуправлiння» Цимарман Євгенiй Вiталiйович перебуває з 16.10.2007
року. Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: токар 4-го розряду
в механоскладальному цеху Дружкiвського машинобудiвельного заводу,
конструктора АТЗТ «Веско», iнженера з органiзацiї та управлiння виробництвом, потiм начальника служби якостi, заступника головного iнженера,
головного iнженера АТЗТ «Веско». Зазначена особа акцiями у статутному
капiталi товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини особа не має.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Генеральний директор
Є.В. Цимарман

Публічне акціонерне товариство
«КРЕАТИВ ГРУП»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«КРЕАТИВ ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 34374903
3. Місцезнаходження: 01032 місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)3900455, (044)3900445
5. Електронна поштова адреса: mail@creativegroup.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: creativegroup.kr.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
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ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
ІІ. Текст Повідомлення
30 травня 2018 року Господарським судом міста Києва (01030,
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б) у справі 910/4139/18 було прийнято рішення про визнання Публічного акціонерного товариства «КРЕАТИВ ГРУП» банкрутом.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова ліквідаційної комісії
Свистунов Д.В.
30.05.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне
товариство «Алеко-Сервiс»

2. Код за ЄДРПОУ: 04804439
3. Місцезнаходження: 02088 м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 564-84-76, (044) 564-70-30
5. Електронна поштова адреса: STO-Aleko@uaz-upi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: hyundai-bort.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
31.05.2018р. ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» (далі - Товариство) отримало
повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» та припинення повноважень Решетняка Олексія Миколайовича. Підстава рішення: ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Розмір пакета акцій (у
відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%.
Перебував на посаді - з 18.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента: ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» є акціонером ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» та володіє пакетом акцій у розмірі
129344 штук простих іменних акцій, що складає 99,4954% статутного
капіталу ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС».
31.05.2018р. ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» (далі - Товариство) отримало
повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» та про набутя повноважень Дюкарєвим Антоном Вікторовичем посаді члена наглядової ради
ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС». Підстава рішення: ст. 53 Закону України «Про
акціонерні товариства». Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє
особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Дюкарєв А.В. не є:
акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним
директором. Дюкарєв А.В. є представником акціонера Товариства
ТОВ  «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА». Строк, на який обрано: до припинення
повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п»яти
років: заступник генерального директора зі збуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного
і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» є акціонером ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» та володіє пакетом акцій у
розмірі 129344 штук простих іменних акцій, що складає 99,4954% статутного капіталу ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Директор
Калита А.В.
31.05.2018

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)
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 «ІВЕКС КАПІТАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ - 21600862
3. Місцезнаходження - 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 590 54 54
5. Електронна поштова адреса - office@eavex.com.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації -eavex.com.uа
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних
правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
«Iвекс Капiтал» (Протокол № 34), далi — Товариство, 29.05.2018 р. було
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення протягом одного року з дати прийняття цього рішення:
- правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25% та/або 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових
інструментів та корпоративних прав, надання та/чи отримання позик/
поворотної фінансової допомоги, розміщення коштів на будь-яких рахунках та депозитах в банках - без обмеження граничної сукупної вартості;
- будь-яких правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість яких перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – за умови надання згоди на це Наглядовою
радою Товариства (цим Наглядовій раді надаються повноваження на надання такої згоди).
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності – 67 300 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – гранична сукупна вартість не обмежена. Загальна кількість голосуючих акцій – 20000000 штук, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 14862000 штук,
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 14862000 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»
прийняття рішення – 0.
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
________
Яковенко Ю.Б.
Голова правління
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
30.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». 2. Код за ЄДРПОУ: 00931767.
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88.
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-28-08.
5. Електронна поштова адреса: registration@emm.kh.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.emm.kh.ua. 7. Вид особливої інформації або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Згідно з Наказом Генерального директора №2018/35 к/тр від
29.05.2018р. призначено з 29.05.2018р. на посаду Головного бухгалте-

ра АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» Однороб Яну Олександрівну (особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу призначено безстроково. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - Наказ Генерального
директора АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», заява Однороб Я.О. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади
протягом останніх п'яти років: бухгалтер (провідний спеціаліст) АТ  «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Генеральний директор 	Цвікевіч О.А. М.П.
30.05.2018
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№104, 4 червня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО «ЯКОБЗ ДАУ
ЕГБЕРТС УКРАЇНА»
39709794
42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна 28А
(0542) 702-505 (0542) 702-505

matseykiv@jdecoffee.com
https://www.jacobsdouweegberts.com/
about-us/ukraine
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням єдиного акцiонера, що одноосiбно володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» (надалi – емiтент) вiд 25.05.2018 року №1, у зв’язку з прийняттям
рiшення про припинення емiтента шляхом його перетворення в товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю, з метою здiйснення процедури припинення
емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
обрано головою комiсiї з припинення емiтента – Варчука Павла Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 25.05.2018
року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення
емiтента шляхом перетворення. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа
обiймала посади: 01.03.2012 – 15.01.2014 – Нацiональний менеджер з торгового маркетингу, Україна та новi ринки Схiдної Європи та Центральної
Азiї в ПАТ «Крафт Фудз Україна», 15.01.2014 – 01.01.2015 – Комерцiйний
менеджер, Кавказ в ПрАТ «Монделiс Україна», 01.01.2015 – 31.03.2015 –
Генеральний директор, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiд та
Африка, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна», 01.04.2015 по
03.04.2017 – Генеральний директор, Схiдна Європа, Центральна Азiя,
Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Україна. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Рiшенням єдиного акцiонера, що одноосiбно володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» (надалi – емiтент) вiд 25.05.2018 року №1, у зв’язку з прийняттям
рiшення про припинення емiтента шляхом його перетворення в товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю, з метою здiйснення процедури припинення
емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
обрано членом комiсiї з припинення емiтента – Гуру Олександра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 25.05.2018 року.
Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емiтента
шляхом перетворення. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: 01.04.2013 – 15.01.2015 – Керiвник вiддiлу закупок, Україна та новi ринки
Схiдної Європи i Центральної Азiї в ПАТ «Монделiс Україна», 15.01.2015 –
24.03.2015 – Старший менеджер вiддiлу мережi постачання, Україна, категорiя
кави в ПрАТ «Монделiс Україна», 25.03.2015 – 29.02.2016 – Старший менеджер вiддiлу мережi постачання, Україна, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Україна», 01.03.2016 – 02.10.2017 – Операцiйний директор, Україна в ПрАТ «Якобз
Дау Егбертс Україна», 02.10.2017 – до сьогоднi - Менеджер зi стратегiй збуту,
Україна, Схiдна Європа та Центральна Азiя. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
Рiшенням єдиного акцiонера, що одноосiбно володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» (надалi – емiтент) вiд 25.05.2018 року №1, у зв’язку з прийняттям
рiшення про припинення емiтента шляхом його перетворення в товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю, з метою здiйснення процедури припинення
емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
обрано членом комiсiї з припинення емiтента – Кекутiа Кетеван
Шалвiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 25.05.2018
року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення
емiтента шляхом перетворення. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа
обiймала посади: 18.02.2013 – 21.08.2013 – Директор з персоналу в
ПАТ «Миколаївцемент», 19.01.2015 – 31.03.2015 – Фiнансовий директор,
Україна, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна», 01.04.2015 –
03.04.2017 – Фiнансовий директор, Україна, категорiя кави в ПрАТ «Якобз
Дау Егбертс Україна». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
В зв’язку з прийняттям єдиним акцiонером, що одноосiбно володiє 100%
акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС
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УКРАЇНА» рiшення вiд 25.05.2018 року №1, про припинення ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» шляхом
перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» та у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:
припинено повноваження голови правлiння емiтента – Варчука Павла
Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано), 25.05.2018 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 03.04.2017 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Замiсть посадової особи повноваження якої припинено на посаду голови правлiння емiтента нiкого не обрано;
В зв’язку з прийняттям єдиним акцiонером, що одноосiбно володiє 100%
акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» рiшення вiд 25.05.2018 року №1, про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» та у вiдповiдностi
до вимог чинного законодавства, вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента, а саме:
припинено повноваження члена правлiння емiтента – Гури Олександра
Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано), 25.05.2018 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 22.12.2014 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Замiсть посадової особи повноваження якої припинено на посаду члена правлiння емiтента нiкого не обрано;
В зв’язку з прийняттям єдиним акцiонером, що одноосiбно володiє 100%
акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС
УКРАЇНА» рiшення вiд 25.05.2018 року №1, про припинення ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» шляхом
перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» та у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:
припинено повноваження члена правлiння емiтента – Кекутiа Кетеван
Шалвiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 25.05.2018 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з
22.12.2014 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Замiсть посадової особи повноваження якої припинено на
посаду члена правлiння емiтента нiкого не обрано;
В зв’язку з прийняттям єдиним акцiонером, що одноосiбно володiє 100%
акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» рiшення вiд 25.05.2018 року №1, про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» та у вiдповiдностi
до вимог чинного законодавства, вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента, а саме:
припинено повноваження члена правлiння емiтента – Палiної Наталiї
Божинiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 25.05.2018 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з
03.04.2017 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi
емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Замiсть посадової особи повноваження якої припинено на
посаду члена правлiння емiтента нiкого не обрано;
В зв’язку з прийняттям єдиним акцiонером, що одноосiбно володiє 100%
акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» рiшення вiд 25.05.2018 року №1, про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» та у вiдповiдностi
до вимог чинного законодавства, вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента, а саме:
припинено повноваження члена правлiння емiтента – Гавенаускєнє
Юлiї Євгенiївни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано), 25.05.2018 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 03.04.2017 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Замiсть посадової особи повноваження якої припинено на посаду члена правлiння емiтента нiкого не обрано.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Мацейкiв М.М.
Ст.спецiалiст з корп.управл. i реєстр.
(підпис)
(ініціали та прізвище
торг.марок, Укр., довiренiсть 01.01.18
керівника)
М.П.
29.05.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код,
телефон та факс
5. Електронна поштова
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої
інформації

РИСТВО «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС
УКРАЇНА»
39709794
42600, м.Тростянець, Сумська обл.,
вул.Набережна 28А
(0542) 702-505 (0542) 702-505
matseykiv@jdecoffee.com

https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/
ukraine
Відомості про припинення емітента шляхом
злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду

II. Текст повідомлення
Рiшенням єдиного акцiонера, що одноосiбно володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» (надалi – емiтент) вiд 25.05.2018 року №1 прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ
ЕГБЕРТС УКРАЇНА» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА». «ЗА» прийняття зазначеного рiшення вiддано – 3 424 222 голоси, або 100% голосiв
вiд загальної їх кiлькостi, «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв вiд загальної
їх кiлькостi, «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосiв, або 0% голосiв вiд загальної їх
кiлькостi. Причиною прийняття зазначеного рiшення стала необхiднiсть
зменшення адмiнiстративних витрат, пов`язаних з обслуговуванням такої
органiзацiйно-правової форми, як акцiонерне товариство та покращення
оперативностi управлiння товариством. При перетвореннi ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» все його
майно, права та обов’язки, якi йому належать, переходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА». Розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС
УКРАЇНА», що створюється шляхом перетворення (на дату його створен-

ня) дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА», що припиняється шляхом перетворення та складатиме – 1 712 111 (один мiльйон
сiмсот дванадцять тисяч сто одинадцять) гривень 00 копiйок.
Затверджено наступний порядок та умови обмiну акцiй ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» на частки в
статутному капiталi правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»: Єдиний акцiонер (його
правонаступник) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ
ЕГБЕРТС УКРАЇНА» стає єдиним засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА». Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» буде мiстити вiдомостi про засновника (учасника) iз зазначенням розмiру його частки станом на день затвердження цього статуту.
Розподiл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ
ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi
акцiй, що було у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА», що перетворюється. Розмiр частки
єдиного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» становитиме - 1 712 111 (один мiльйон сiмсот
дванадцять тисяч сто одинадцять) гривень 00 копiйок, або 100% статутного
капiталу товариства-правонаступника. Акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» конвертуються в частку правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ
ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» з коефiцiєнтом 1. При здiйсненнi обмiну розмiр частки
учасника у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю повинен дорiвнювати розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй, якi належали
йому у статутному капiталi акцiонерного товариства, на дату затвердження
установчих документiв товариства, що створюється в результатi перетворення.
В
день
державної
реєстрацiї
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» його учаснику буде видано вiдповiдне свiдоцтво про володiння часткою у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» в розмiрi 1 712 111 (один мiльйон сiмсот дванадцять тисяч сто одинадцять)
гривень 00 копiйок, або 100% його статутного капiталу.
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
Мацейкiв М.М.
Ст.спецiалiст з корп.управл. i реєстр.
(підпис) (ініціали та прізвище
торг.марок, Укр., довiренiсть 01.01.18
керівника)
М.П.
29.05.2018
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвське автотранспортне пiдприємство - 17454»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Чернiгiвське автотранспортне
пiдприємство - 17454»
2. Код за ЄДРПОУ
03119730
3. Місцезнаходження
14001, м.Чернiгiв, вул.Щорса, 65
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 672-164, 672-089
(0462) 672-164
5. Електронна поштова адреса
mail@cheavtotrans.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, atp-17454.in.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 31.05.2018 р.) принято
рiшення про припинення повноважень Директора Товариства Кужiля Володимира Дмитровича в зв’язку з подачею ним заяви на звiльнення. Особою
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента Приватне
акцiонерне товариство "Котломонтаж". 2. Код за

ЄДРПОУ 01415967. 3. Місцезнаходження 46008, м. Тернопiль, вул. Митрополита Шептицького, буд. 23. 4. Міжміський код, телефон та факс 0352 52 39 90
0352 23 53 87. 5. Електронна поштова адреса kotlomontaj01415967@ukr.
net. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.kotlomontag.ter.net.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

не надана згода на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,005537 %. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Перебував на посадi три роки.
Рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 31.05.2018 р.) принято
рiшення про обрання (призначення) тимчасово виконуючого обов’язки Директора Товариства Кравченка Олександра Михайловича з 01 червня
2018  р. Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Часткою
в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадi Директора ТОВ «ЧАС - запчастин». Особу призначено на
невизначений термiн.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Т.в.о.Директора
Кравченко Олександр Михайлович
М.П.

01.06.2018

II. Текст повідомлення: Наглядовою радою Товариства 30.05.2018 р.
(протокол №9 вiд 30.05.2018 р.) прийнято рiшення про продаж майна Мниху Богдану Миколайовичу (чоловiку члена Наглядової ради Мних Ольги
Iванiвни), а саме: земельної дiлянки кадастровий номер 6110100000:
12:017:0138, загальною площею 0,0525 га по ринковiй вартостi визначенiй
оцiнювачем 78 750 (сiмдесят вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) грн. Вартiсть
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 6175,9
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до до вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1,28%.
III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Хрома Олена Назарiвна
31.05.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

2. Код за ЄДРПОУ – 01373298.
3. Місцезнаходження - 02093 , м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 566-23-18, (044) 566-23-18.
5. Електронна поштова адреса - dzzbk@dzzbk.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://dzzbk.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами,
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95
і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства.
ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 01.06.2018 року; Найвища ціна придбання акцій протяПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО «ЯКОБЗ
ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»

39709794
42600, Сумська область, м. Тростянець,, вул. Набережна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 702-505 (0542) 702-505
5. Електронна поштова адреса
matseykiv@jdecoffee.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://www.jacobsdouweegberts.com/
яка додатково використовується емі- about-us/ukraine
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить: 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій
публічного акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС
УКРАЇНА» (надалi – емiтент)отримано в ПАТ «Нацiональний Депозитарiй

гом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем
набуття: 0,30 (нуль гривень тридцять копійок) грн. за одну акцію; Дата набуття такого пакета: 31 травня 2018 року; Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАУ-КАПІТАЛ»; Ідентифікаційний код: 35142753;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на
такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 0%; Розмір частки власника
(власників) акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на
такий пакет акцій: 95,886911%; Розмір частки власника (власників) акцій в
загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий
пакет акцій (у разі наявності інформації): дана інформація відсутня.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Дмитренко Віктор Леонідович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
04.06.2018
(дата)
України» Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах
акцiонерного товариства, складений Публiчним акцiонерним товариством
«Нацiональний депозитарiй України» станом на 21.05.2018 року, вих.№222
вiд 21.05.2018 року (вх.№1419 вiд 25.05.2018 року), на пiдставi якого
емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй емiтента, а саме:
- розмiр пакету акцiй акцiонера емiтента – JACOBS DOUWE EGBERTS
INTERNATIONAL B.V. (ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС IНТЕРНЕШНЛ Б.В.), юридична особа, що зареєстрована вiдповiдно до законодавства Нiдерландiв, з
мiсцезнаходженням: Остердокстрат, 80, 1011 DK Амстердам, Нiдерланди
(Oosterdoksstaat 80, 1011DK Amsterdam, the Netherlands), зареєстрована в
комерцiйному реєстрi Торгової Палати Нiдерландiв за номером 60551720,
що становив 3 422 247 штук простих iменних акцiй (99,942322% в загальнiй
кiлькостi акцiй емiтента та 99,994887% 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 голосуючих акцiй емiтента).
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
Мацейкiв М.М.
Ст.спецiалiст з корп.управл. i реєстр.
(підпис)
(ініціали та
торг.марок, Укр., довiренiсть 01.01.18
прізвище керівника)
М.П.
26.05.2018
(дата)

Приватне акціонерне товариство «Атомпрофоздоровниця»
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Атомпрофоздоровниця»
(код ЄДРПОУ 21519858),
адреса: 01033, м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41,
телефон (044)2466100
повідомляє :
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства з
іноземними інвестиціями «Слобожанська
Будівельна Кераміка»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2Б),
http://www.sbk.com.ua/
Дата проведення: 04 липня 2018 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатиць
ка, 13/5, 1-й поверх, офіс ПрАТ «СБК»
Початок роботи загальних зборів: 11:00
Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних
зборах: 10.30 -11.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 29.06.2018 р.
Порядок денний
1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
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по м. Києву від 25 квітня 2018р. № 590 прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій розміром 30 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Атомпрофоздоровниця». Просимо акціонерів ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» надати до 30.06.2018р. письмові
заяви про реалізацію переважного права придбання акцій або про відмову від реалізації переважного права придбання пакета акцій розміром  30 %.
3. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства та
затвердження його в новій редакції.
4. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру, щодо актуальної
інформації про акціонерів Товариства.
5. Про склад Наглядової ради Товариства.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
8. Про склад ревізійної комісії Товариства.
9. Різне.
З матеріалами, необхідними для прийняття рішень, акціонери можуть
ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2-Б, в
робочі дні з 9.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів – також у
місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шишковський Микола Борисович.
Для участі в загальних зборах акціонерів мати при собі документ, що
посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Генеральний директор
ПрАТ «СБК» _________________________/ Кравченко О.О. /

№104, 4 червня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ
34240804
3. Місцезнаходження
04071, м.Київ, Житньоторзька, 8
4. Міжміський код, телефон та факс
(044) 393-09-92 (044) 393-09-92
5. Електронна поштова адреса
ibaluev@digins.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.digins.ua/o-kompanii/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Генеральний директор ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА
ГАРАНТIЯ» своїм рiшенням (наказ №31052018/2-к вiд 31 травня 2018 року)
звiльнив з 31 травня 2018 року Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Пегасiну Iрину Олександрiвну за власним бажанням на пiдставi ст. 38 Кодексу законiв про працю України.
Пегасiна Iрина Олександрiвна (згоди на надання паспортних даних не на-

Приватне акцiонерне товариство
«Укргазвидобуток»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Укргазвидобуток»
2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-79-30, (044) 364-79-30
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/site/25635581/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

НОВИНИ
Фондовые индексы Украины в четверг
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,09% - до 1688,9 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,51% - до 451,13 пункта.
Объем торгов на УБ составил 3,7 млн грн и почти весь
был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 376,9 млн грн, в
том числе акциями - 0,39 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги «Укр
нафты» (+2,52%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,69%).
Снизились в цене акции «Центрэнерго» (-1,46%) и
«Турбоатома» (-0,71%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(-1,66%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,94%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
четверг снизился на 0,47% - до 484,32 пункта при объеме торгов 4,9 млн злотых (36 млн грн).
Все «индексные акции» завершили торги снижением. Наибольшие потери зафиксированы по бумагам
«Милкиленда» (-2,34%), KSG Agro (-1,04%) и «Астарты»
(-0,96%).

дано) перебувала на посадi Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» з 21.04.2011 р., акцiями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Замiсть особи, яку звiльнено, нiкого не призначали на посаду, оскiльки
посаду головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА
ГАРАНТIЯ» продовжує обiймати Кондруцька Iрина Олександрiвна, яка була
призначена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» рiшенням В.о. Генерального директора ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» (наказ №15082016/1к вiд 15 серпня 2016 року) з «16» серпня 2016 р. на перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку Пегасiної Iрини Олександрiвни,
Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ»,
до дня фактичного виходу Пегасiної Iрини Олександрiвни з вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, iнформацiя про що розкривалася у встановленому законодавством України порядку.
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
Супрун Євген Валерiйович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
31.05.2018
(дата)
ІІ. Текст Повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» 31.05.2018 року, в
зв'язку із закінченням строку дії повноважень директора ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК», прийнято рiшення про обрання з 01.06.2018 року Мохова Вадима Олександровича директором ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» строком
на 1 рік (по 31.05.2019 року). Підстава такого рішення: протокол за підсумками заочного голосування (опитування) Наглядової ради ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» від 31.05.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних
особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 	

Мохов В.О.
31.05.2018

Центральный депозитарий Украины
определил срок перехода на новую
IT-платформу до 5 августа 2019г

Национальный депозитарий Украины (НДУ, Центральный депозитарий) и британская компания-разработчик
Percival Software Limited завершили подготовительный
этап перед поставкой НДУ нового программного и определили срок разработки и внедрения новой IT-платформы
до 5 августа 2019 года.
Как сообщается на веб-сайте Центрального депозитария, соответствующая дата зафиксирована в контракте
на разработку программного обеспечения, который был
заключен между структурами 31 мая.
В документе, в частности, определены все необходимые детали, связанные с поставкой и поддержкой системы до запуска, а также с сопровождением программного
обеспечения в процессе работы. В том числе поставка
системы с основным функционалом будет осуществлена в ноябре 2018 года, с финальным функционалом – в
апреле 2019 года. С апреля 2019 года к тестированию
программного обеспечения будут подключены участники фондового рынка Украины, тестирование продлится
до начала августа 2019 года.
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НДУ уточняет, что стоимость договора не превышает ранее утвержденную его наблюдательным советом сумму.
«Ранее, по предварительным оценкам, запуск системы планировался в первой половине 2019 года. Однако
после проработки всех возможных нюансов, связанных
с адаптацией решения к условиям украинского рынка,
объемы дополнительной работы оказались больше, чем
предполагалось. С другой стороны, это дало нам возможность предусмотреть в контракте большее количество времени тестирования системы участниками фондового рынка» – цитируется в сообщении глава
Центрального депозитария Миндаугас Бакас.
Одновременно с началом разработки программного
обеспечения, НДУ вместе с Национальной комиссией по
ценным бумагам и фондовому рынку займутся подготовкой проектов изменения подзаконных актов, касающихся депозитарной деятельности и необходимых для запуска новой бизнес-модели депозитарной системы.
По мере готовности изменения будут выноситься на
широкое обсуждение с участниками рынка.
Коммуникация по проекту (обсуждение технических
вопросов и нормативных актов) будет происходить через Совет участников депозитарной системы Центрального депозитария, в который входят представители депозитарных учреждений и эмитентов.
НДУ создан в соответствии с законом «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного
обращения ценных бумаг в Украине» от 10 декабря
1997 года для обеспечения функционирования единой
системы депозитарного учета.
После вступления в силу 12 октября 2013 года закона
«О депозитарной системе Украины» НДУ приобрел статус Центрального депозитария.
Центральный депозитарий ведет депозитарный учет
всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с
компетенцией, определенной законом.
По состоянию на конец второго квартала 2017 года акционерами Центрального депозитария являлись: государство (управление осуществляет Нацкомиссия по
ценным бумагам и фондовому рынку) - 25%, Национальный банк Украины 25%, Ощадбанк - 24,99%, Корпоративный негосударственный пенсионный фонд НБУ - почти 11%, Укрэксимбанк - 9,99% и другие владельцы - менее
5% акций.

Доля проблемных кредитов в банковской
системе Украины в апреле сократилась на
0,2 п.п. - НБУ

Доля проблемных кредитов в банковской системе
Украины по состоянию на 1 мая 2018 года составляла
56,18%, что на 0,2 процентных пункта (п.п.) больше, чем
месяцем ранее, соответствующие данные обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
Центробанк уточняет, что общий объем кредитного
портфеля за апрель возрос на 0,13% - до
1,119 трлн грн.
Доля проблемных кредитов в государственных банках
снизилась на 0,27 п.п. - до 72,02%, в том числе ПриватБанка - на 0,26 п.п., до 85,41%; у иностранных банковских групп – на 0,34 п.п., до 42,94%.
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У банков с частным капиталом доля проблемных кредитов сохранилась на уровне 24,79%, у неплатежеспособных финучреждений возросла на 2,89 п.п. - до
58,47%.
С начала 2018 года доля проблемных кредитов увеличилась на 1,64%, объем портфеля – на 2,55%.
Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 мая
составляла 29,43%, что на 0,24 п.п. меньше, чем месяцем ранее, и на 1,1 п.п. больше, чем по состоянию на
конец 2017 года. При этом общий объем таких активов
за апрель возрос на 0,64% - до 2,228 трлн грн, с начала года - на 1,34%.
Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам,
сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня
2016 года. Постановление, в частности, определяет «нерабочий актив/кредит» максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию «nonperforming exposures/loans» (NPE/NPL).
Согласно новым правилам, нерабочими являются
кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 - для
банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.

Ключевыми рисками для финсистемы
являются коррупция, правоохранительные
органы и суды – опрос НБУ

Ключевыми источниками риска для финансовой системы Украины являются коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебная система, свидетельствуют данные опроса Национального банка
Украины.
В числе крупнейших источников нестабильности респонденты также отметили политическую и социальную
ситуацию в стране, состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями, состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, а также мошенничество и кибернетическая опасность.
Общий уровень риска в финансовом секторе Украины
респонденты считают средним (48%) или высоким (43%),
и только 9% - низким.
Результаты опроса также показали, что большинство
респондентов считает нынешнее состояние финансового сектора Украины удовлетворительным (64% всех ответов).
В то же время доля респондентов, считающих состояние плохим (23% опрошенных) несколько выше, чем
доля оптимистов (14%), добавляет Нацбанк.
Между тем почти половина опрошенных указала на
улучшение состояния финансового сектора за последние шесть месяцев, хотя 10% считают, что оно ухудшилось. 35% респондентов также считают, что и в последующие полгода состояние финсектора будет
улучшаться, хотя 13% опрошенных придерживаются
противоположного мнения.
Кроме того, почти половина респондентов не видит
изменений в состоянии финансового сектора и не ожидает их в ближайшее время.
Нацбанк уточняет, что в первом опросе «О системных
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рисках финансового сектора», проведенном в мае
2018 года, приняли участие 23 респондента с наибольшей долей рынка (15 банков, четыре страховые и четыре инвестиционные компании).
В выборку респондентов попали также юридические
лица, находящиеся под санкциями. Если среди лидеров

рынка есть несколько представителей одной финансовой группы, анкету присылали одному из них.
Результаты следующего соответствующего опроса будут опубликованы в ноябре 2018 года.
При подготовке раздела «Новини» использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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