
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ, ЯКИМ ВИДАНО 
ЛІЦЕНЗІЮ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

(КРІМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ), А САМЕ НА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ДЛЯ 
ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА/АБО 

ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ, 
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ МЕХАНІЗМИ І УПРАВЛІННЯ 
МАЙНОМ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЖИТЛА ТА ОПЕРАЦІЯХ 

З НЕРУХОМІСТЮ» (СТАНОМ НА 30.09.2018) 
Код за 

ЄДРПОУ Повне найменування

34817818 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ДНІПРОБУД"

34451799 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "СУМБУД-ІНВЕСТ"

41899056 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "НСТ ГРУП"

33569524 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ТАЛІНОФФ"

35744238 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"

34017001 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ФІНАНСУВАННЯ 
БУДІВНИЦТВА"

34263418 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ"

37150436 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІСТО КАПІТАЛ"

34628480 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "СПМК-1"

35000135 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ФІНБУД"

37964899 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "НОВИЙ ЛЬВІВ"

34961984 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "АРАТТА"

35145288 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ"ЕКО-ДІМ"

32855406 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

32979256 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ" ПРІМІНВЕСТ"

32922168 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ПЕРШИЙ УПРАВИТЕЛЬ 
БУДІВНИЦТВА"
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37905786 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "КПШБ-2"

35057553 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ДІМ"

32955460 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ТОЛОКА"

33193413 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "УКРРЕСТАВРАЦІЯ"

35370171 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ТОТЕМ-КАПІТАЛ"

33057111 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "КОНГРЕС РІАЛ ІСТЕЙТ ФІНАНС"

34509335 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ " ДБК-КАПІТАЛ"

32719099 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНІНВЕСТБУД"

33052113 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"

20033504 ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІНАНСОВА 
УСТАНОВА "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД 
СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"

35699107 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ"РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ"

33109782 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ"

35393445 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

35994921 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "УКРСТАНДАРТ"

41154211 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ІНТЕРСВІТ"

32980889 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КНЯГИНЯ 
ЯРОСЛАВНА"

34321338 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК ІНВЕСТ"

36085398 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "СПЕЦІНВЕСТБУД"

34571293 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ЄВРОБУД ІНВЕСТ"

33663702 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ -ЛІСТИНГ"

34314336 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ"

34015774 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ«С-ІНВЕСТБУД"

33939607 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "РЕГІОН КАПІТАЛ"

34186433 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ " ЖИТЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ"

39295156 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ОЛІМПІЯ"

34382488 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД"

39008431 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ЕКСКОМБУД-ІНВЕСТ"

38962830 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ДБК»

34462360 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

37035717 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ ПРАЙМ"

34972320 ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ КАПІТАЛ"

39856537 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ЖИТЛОІНВЕСТ"

34284354 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРИСПІЛЬ КАПІТЕЛЬ"

32682420 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТС-ІНВЕСТ"

23920921 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНА 
ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

39947629 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД ФІНАНСУВАННЯ 
БУДІВНИЦТВА «ПЕРСПЕКТИВА»

40252414 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ - ІНВЕСТ»

40375894 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
ФОНД УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 
БУДІВНИЦТВА»

41421019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ЗЛАТ ГРАД-ІНВЕСТ»

42093595 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Турбоатом»; 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс (057) 

349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення

1. 03.10.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 18-НР 
від 03.10.2018 року) було прийнято рішення про надання згоди на вчинен-
ня значного правочину, а саме надання благодійної допомоги.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 10 тис. грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 0,00014%.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою ра-
дою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна 

кількість голосів - 4, кількість голосів «за» - 3, «проти» - 0.
Відповідно до статуту Товариства надання фінансової допомоги, неза-

лежно від вартості, є значним правочином.
2. 03.10.2018 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 18-НР 

від 03.10.2018 року) було прийнято рішення про надання згоди на вчинен-
ня значного правочину, а саме надання благодійної допомоги.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 30 тис. грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину 
до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 0,00042%.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та 
«проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою ра-
дою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: загальна 
кількість голосів - 4, кількість голосів «за» - 3, «проти» - 0.

Відповідно до статуту Товариства надання фінансової допомоги, неза-
лежно від вартості, є значним правочином.

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

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

2. Генеральний директор  _____________  В.Г. Суботін 
 М.П.
  04.10.2018 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 01264669
3. Місцезнаходження вулиця Короленка, будинок 4, м. Харків, Харків-

ська область, 61003
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 731-28-68; (057) 731-51-32
5. Електронна поштова адреса vattunelbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом 
для розкриття інформації http://www.01264669.1ua.info/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято єдиним акціонером 
ПрАТ СБМУ «ТУНЕЛЬБУД» 02.10.2018 р. Припинено повноваження гене-
рального директора Верховода Андрія Миколайовича з 02.10.2018 р. (по-
зачергове рішення ПрАТ «ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» № 02/10/18 від 
02.10.2018 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Зміни у персональному складі відбулися достроково, у зв’язку із 
звільненням за власним бажанням. Не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді генерального директора ПрАТ СБМУ «ТУНЕЛЬ-
БУД» з 06.11.2017 р. по 02.10.2018 р.

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято єдиним акціоне-
ром ПрАТ СБМУ «ТУНЕЛЬБУД» 02.10.2018 р. Обрано з 03.10.2018 р. на 
посаду генерального директора – Ботвінова Ростислава Геннадійовича 
(позачергове рішення ПрАТ «ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» № 02/10/18 
від 02.10.2018 р.) Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Причини прийняття цього рішення: вакантність посади. 
Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Особа обрана на посаду 
терміном на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації; докто-
рант Дніпропетровського регіонального інституту державного управлін-
ня Національної академії державного управління при Президенті 
України.

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

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

 2. Генеральний директор
_________ 

(підпис) Р.Г. Ботвінов
М.П. 04.10.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», 

код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12, 

факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: 
kanc@obl.kh.energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

03 жовтня 2018 Наглядовою радою АТ «Харкiвобленерго» (протокол 
№ 15/2018) прийняте рішення обрати Скопенка Василя Вікторовича вико-
нуючим обов’язки генерального директора АТ «Харківобленерго» на під-
ставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 675-р.

Скопенко Василь Вікторович часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє, обраний виконуючим обов’язки генерального директора АТ «Харків-
обленерго» до 03.10.2019 року. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:

- 01.01.2004-06.03.2013 - Начальник Південного районного відділення 
енергозбуту Акціонерної компанії «Харківобленерго»;

- 07.03.2013-14.01.2014 - Комерційний директор по збуту електроенер-
гії «Харківенергозбут» Акціонерної компанії «Харківобленерго»;

- 15.01.2014-17.06.2016 - Заступник голови правління – директор «Хар-
ківенергозбуту» Акціонерної компанії «Харківобленерго»;

- 21.06.2016-27.11.2017 - Директор комерційний Публічного акціонер-
ного товариства «Київобленерго»;

- 01.12.2017 по 03.10.2018 - Директор комерційний Приватного акціо-
нерного товариства «Енергетична компанія «Барвінок».

Скопенка Василя Вікторовича обрано виконуючим обов’язки генераль-
ного директора АТ «Харківобленерго», у зв’язку з чим припиняються по-
вноваження тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора 
Свиридова Олександра Петровича.

Свиридов Олександр Петрович часткою у статутному капiталi АТ «Хар-
ківобленерго» не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Згідно з пунктами 18.14, 18.20 (27) Статуту АТ «Харківобленерго» та з 
урахуванням вимог частини 6 ст. 59 Закону України «Про акціонерні това-
риства» з 15.06.2018 було покладено здійснення повноважень Генераль-
ного директора АТ «Харківобленерго» на члена Дирекції АТ «Харківобле-
нерго» заступника генерального директора з економіки та інвестицій 
Свиридова Олександра Петровича до моменту прийняття Наглядовою 
радою рішення про обрання Генерального директора або виконуючого 
обов’язки Генерального директора, з урахуванням компетенції дирекції 
відповідно до пункту 18.19 Статуту АТ «Харківобленерго».

Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Свиридов Олександр Петрович залишається членом дирекції това-
риства (заступник генерального директора з економіки та інвестицій).

Змiни у складi дирекції АТ «Харкiвобленерго» вiдбулися відповідно до рі-
шення Наглядової ради АТ «Харкiвобленерго» (протокол № 15/2018) на під-
ставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 № 675-р.

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

В.о. генерального директора  В.В. Скопенко

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості:1.1.Повне найменування емітента: ПУБЛiчНЕ 

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПУСТЯНСЬКИЙ 
ГРАНiТ»; 1.2.Код ЄДРПОУ:31652348; 1.3.Місцезнаходження:27124, Кiрово-
градська обл., Новоукраїнський район, село Кам'яниймiст; 1.4.Міжміський код, 
телефон та факс: (0522) 24-28-62; 1.5. Електроннапоштова адреса: 31652348@
at24.com.ua; 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://granit.at24.com.ua; 1.7.Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

04.10.2018р. Головного бухгалтера Целуйко Свiтлану Юрiївну (паспорт: 
№002127158 вiд 27.07.2018р. орган видачі -3510) звiльнено з посади, згiдно 
Наказу Генерального Директора № 3-В вiд 04.10.2018р., у зв'язку iз 

вагiтнiстю та пологами. Працювала на посадi з 29.06.2016р. Попереднє 
мiсце роботи ФОП Тороп А.С., посада- бухгалтер. Не є акцiонером Товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

04.10.2018р. Борисову Олену Олександрiвну ( паспорт № ЕА 782977 
вид.09.11.2000р. Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi) 
призначено на посаду Головного бухгалтера за сумiсництвом на перiод 
вiдсутностi основного працiвника згiдно Наказу Генерального директора 
№ 3-К вiд 04.10.2018р.Попередня посада та посада за сумiсництвом - Голов-
ний бухгалтер ТОВ «Базальт». Посадова особа не є акцiонером товариства 
та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Генеральний директор Кирилюк Ірина Григорівна. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Акціонерне товариство «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954

Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, 
телефон: (057) 740-15-12, 

факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: 
kanc@obl.kh.energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Відповідно до листа Фонду державного майна України (надалі – 
ФДМУ) від 02.10.2018 № 10-17-20271 (вх. від 03.10.2018 № 2143 е/п), 
акціонера, який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi 
товариства, про заміну члена Наглядової ради АТ «Харківобленерго» 
відповідно до наказу ФДМУ від 02.10.2018 № 1268 прийнято рішення:

- Замінити Лепявко Ірину Миколаївну - представника акціонера - Дер-
жава Україна в особі Фонду державного майна України у складі Нагля-
дової ради Акціонерного товариства «Харківобленерго» на представни-
ка акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна України 
у складі Наглядової ради Акціонерного товариства «Харківобленерго» - 
Попова Дмитра Сергійовича, заступника директора Департаменту 
управління державними підприємствами та корпоративними правами 
держави – начальника Управління корпоративних прав держави Фонду 
державного майна України.

- Припинити повноваження відкликаного члена Наглядової ради Ак-
ціонерного товариства «Харківобленерго» Лепявко Ірини Миколаївни.

Лепявко Ірина Миколаївна – (заступник голови Наглядової ради АТ 
«Харківобленерго») часткою у статутному капiталi АТ «Харківобленер-
го» не володiє. Обрана до складу Наглядової ради 19.04.2017. На 
посадi заступника голови Наглядової ради товариства перебувала з 
27.04.2017. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непога-
шеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Замість заступника голови Наглядової ради АТ «Харківобленерго» ні-
кого не обрано.

Попов Дмитро Сергійович - представник акціонера товариства, 
юридичної особи – Фонду державного майна України. Часткою у статут-

ному капiталi АТ «Харківобленерго» не володiє. Строк, на який призна-
чено – 3 роки з моменту набуття повноважень. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надав. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав по-
сади: 

- 02.07.2012 – 26.05.2015 – юрисконсульт, старший юрисконсульт 
ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», м. Київ;

- 02.06.2015 – 07.06.2016 – юрисконсульт ТзОВ «Сітібудсервіс», 
м. Київ;

- 29.09.2016 – 06.08.2017 – головний спеціаліст Управління корпора-
тивних прав держави Департаменту управління державними підприєм-
ствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна 
України; 

- 07.08.2017 – 26.11.2017 – головний спеціаліст Управління інвести-
ційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління 
державними підприємствами та корпоративними правами держави 
Фонду державного майна України; 

- 27.11.2017 – 10.12.2017 - заступник директора Департаменту – на-
чальник Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств 
Департаменту управління державними підприємствами та корпоратив-
ними правами держави Фонду державного майна України; 

- 11.12.2017 - по цей час заступник директора Департаменту – на-
чальник Управління корпоративних прав держави Департаменту управ-
ління державними підприємствами та корпоративними правами держа-
ви Фонду державного майна України. 

Змiни у складi Наглядової ради відбулися у зв’язку з повідомленням 
акціонером (ФДМУ), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статут-
ному капiталi товариства, про заміну члена Наглядової ради АТ «Хар-
ківобленерго» відповідно до листа ФДМУ від 02.10.2018 № 10-17-20271, 
отриманого товариством 03.10.2018 (вх. № 2143 е/п). 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

В.о. генерального директора  В.В. Скопенко

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «БУДІВЕЛЬНО – ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕС-
ТЕЙТС»

2.Ідентифікаційний код юридичної особи 24925429
3. Місцезнаходження 01001 Київ Володимирська, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 044 506 20 09 044 506 20 09
5. Електронна поштова адреса ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.global-estates.
kiev.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 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
1. Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного 

товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 04.10.2018; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру 
правочинів: правочини, направлені на отримання Товариством грошо-
вих коштів (договори позики, кредитні договори).

Граничної сукупної вартості правочинів: 300000 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 114161 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 262,78677%;

Загальна кількість голосуючих акцій:740 000;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах:713 601 ;Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення:713 601;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0.

2. Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного 
товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 04.10.2018;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру 
правочинів: правочини по забезпеченню виконання Товариством чи 
іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (дого-
вори застави, поруки);

Граничної сукупної вартості правочинів: 600000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 114161 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 525,57353%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 740 000;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах: 713 601 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 713 601;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 0.
ІiІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.

2.
Директор   Суммовська Н.І.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  05.10.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНО – ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПЛАСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 25168700
3. Місцезнаходження: 08800 Київська обл. Миронівський р-н, місто Ми-

ронівка, вул.Соборності, буд.48
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532610300, 0532678802
5. Електронна поштова адреса: plastinfo@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерно-

го товариства «ПЛАСТ» (надалі - Товариство, ПрАТ «ПЛАСТ») від 
04.10.2018р. (Протокол №38) достроково припинено повноваження Голови 
Правління ПрАТ «ПЛАСТ» Рибчича Михайла Йосифовича. Згода на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надана. Пакетом акцій або 
часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Зміни у 
персональному складі посадової особи відбулися на підставі рішення поза-
чергових Загальних зборів про дострокове припинення повноважень Голо-
ви та членів Правління ПрАТ «ПЛАСТ». Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини посадова особа не має. На посаді Голови Правління 
Товариства Рибчич Михайло Йосифович перебував з 05.12.2012р.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «ПЛАСТ» від 04.10.2018р. (Протокол №38) достроково припинено 
повноваження члена Правління ПрАТ «ПЛАСТ» Сидоренко Лариси Олексіївни. 
Згода на розкриття паспортних даних фізичною особою не надана. Пакетом 
акцій або часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. 
Зміни у персональному складі посадової особи відбулися на підставі рішення 
позачергових Загальних зборів Товариства про дострокове припинення повно-
важень Голови та членів Правління ПрАТ «ПЛАСТ». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа не має. На посаді члена Прав-
ління Товариства Сидоренко Лариса Олексіївна перебувала з 29.04.2004р. 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерно-
го товариства «ПЛАСТ» від 04.10.2018р. (Протокол №38) достроково при-
пинено повноваження члена Правління ПрАТ «ПЛАСТ» Бучинського Ми-
рослава Яремовича. Згода на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надана. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емі-
тента посадова особа не володіє. Зміни у персональному складі посадової 
особи відбулися на підставі рішення позачергових Загальних зборів Това-
риства про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правлін-
ня ПрАТ «ПЛАСТ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини посадова особа не має. На посаді члена Правління Товариства 
Бучинський Мирослав Яремович перебував з 29.03.2011р.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «ПЛАСТ» від 04.10.2018р. (Протокол №38) Головою Правління 
ПрАТ «ПЛАСТ» обрано Рибчича Михайла Йосифовича строком на 3 роки. Згода 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надана. Пакетом акцій або 
часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Зміни у пер-
сональному складі посадової особи відбулися на підставі рішення позачергових 
Загальних зборів Товариства про обрання складу Правління Товариства на на-
ступний строк в кількості 5-ти осіб у зв'язку з припиненням повноважень попере-
днього складу Правління ПрАТ «ПЛАСТ». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала посадова 

особа протягом останніх п'яти років: перший заступник Голови Правління, ви-
конуючий повноваження Голови Правління, Голова Правління ПрАТ «ПЛАСТ».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «ПЛАСТ» від 04.10.2018р. (Протокол №38) членом Правління 
ПрАТ «ПЛАСТ» обрано Сидоренко Ларису Олексіївну строком на 3 роки. Згода 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надана. Пакетом акцій або 
часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Зміни у пер-
сональному складі посадової особи відбулися на підставі рішення позачергових 
Загальних зборів Товариства про обрання складу Правління Товариства на на-
ступний строк в кількості 5-ти осіб у зв'язку з припиненням повноважень попере-
днього складу Правління ПрАТ «ПЛАСТ». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління з питань кор-
поративного управління (член Правління) ПрАТ «ПЛАСТ».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «ПЛАСТ» від 04.10.2018р. (Протокол №38) членом Правління 
ПрАТ «ПЛАСТ» обрано Бакуменко Владислава В'ячеславовича строком на  
3 роки. Згода на розкриття паспортних даних фізичною особою не надана. 
Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента посадова особа 
не володіє. Зміни у персональному складі посадової особи відбулися на під-
ставі рішення позачергових Загальних зборів Товариства про обрання скла-
ду Правління Товариства на наступний строк в кількості 5-ти осіб у зв'язку з 
припиненням повноважень попереднього складу Правління ПрАТ «ПЛАСТ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не 
має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
економіст з матеріально-технічного забезпечення комерційного відділу ТОВ 
«Науково-виробнича фірма «Техпроект»; директор, провідний юрисконсульт, 
директор ТОВ «Цефей»; юрист юридичного відділу ПрАТ «ПЛАСТ».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «ПЛАСТ» від 04.10.2018р. (Протокол №38) членом Правління 
ПрАТ «ПЛАСТ» обрано Бражник Владислава Олександровича строком на  
3 роки. Згода на розкриття паспортних даних фізичною особою не надана. 
Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента посадова особа 
не володіє. Зміни у персональному складі посадової особи відбулися на під-
ставі рішення позачергових Загальних зборів Товариства про обрання скла-
ду Правління Товариства на наступний строк в кількості 5-ти осіб у зв'язку з 
припиненням повноважень попереднього складу Правління ПрАТ «ПЛАСТ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не 
має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 
служба в податковій міліції ДФС; директор ПП «Б-Компані»; директор  
ПП «Сервіс - Компані»; начальник служби безпеки ПрАТ «ПЛАСТ». 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «ПЛАСТ» від 04.10.2018р. (Протокол №38) членом Правління 
ПрАТ «ПЛАСТ» обрано Матвієнко Ігоря Олександровича строком на 3 роки. Зго-
да на розкриття паспортних даних фізичною особою не надана. Пакетом акцій 
або часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Зміни у 
персональному складі посадової особи відбулися на підставі рішення позачер-
гових Загальних зборів Товариства про обрання складу Правління Товариства 
на наступний строк в кількості 5-ти осіб у зв'язку з припиненням повноважень 
попереднього складу Правління ПрАТ «ПЛАСТ». Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх п'яти років: начальник цеху з добування на-
фти, газу і газового конденсату Кавердинської УКПГ ПрАТ «ПЛАСТ».

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  Рибчич Михайло Йосифович
05.10.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЕТНОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00449958
3. Місцезнаходження 15100, Чернiгiвська обл., Городнян-

ський р-н, селище Ясенiвка
4. Міжміський код, телефон та факс (04645) 2-11-52 (04645) 2-11-52
5. Електронна поштова адреса lawyer@ethnoproduct.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.ethnoproduct.com

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

ii. Текст повідомлення
Легейда Олена Леонiдiвна звiльнена за власним бажанням з посади 

Головного бухгалтера Товариства (Наказ № ЕП000000064-ЕП-000666 вiд 

04.10.2018 р.) Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi один 
рiк i шiсть мiсяцiв.

Рожкова Оксана Олександрiвна призначена на посаду Головного бух-
галтера Товариства (Наказ № ЕП000000039-ЕП-000630 вiд 04.10.2018 р.) 
Особою не надана згода на розкриття паспортних даних. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особу призначено на невизначений термiн. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади спецiалiста-бухгалтера, бухгал-
тера, заступника головного бухгалтера ПрАТ «Етнопродукт».

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

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

2. Директор Новик Сергiй Миколайович

04.10.2018
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості. 
1 Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВОЛОДАРКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 05502381
3. Місцезнаходження: 21001, м.Вінниця, пр-кт Коцюбинського 39.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 263014
5. Електронна поштова адреса: par@05502381.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.05502381.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким 

належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій.

ІІ. Текст повідомлення. 03.10.2018 року, із інформаційної довідки отри-
маної від ПАТ «Національний депозитарій України», Товариство отримало 
інформацію про зміну власників акцій, а саме:

1. Гавриш Леонід Тарасович, розмір частки власника акцій в загальній 
кількості голосуючих акцій Товариства становив - 77,8381% (підсумковий 
пакет голосуючих акцій 165080 штук) та 60,3108% статутного капіталу То-
вариства. В результаті відчуження акцій за наслідками успадкування роз-
мір пакет акцій зменшився і став дорівнювати нулю.2. Гавриш Роман Лео-
нідович, розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих 
акцій Товариства становив – 0,00% (0,0042% статутного капіталу Товари-
ства). В результаті набуття акцій за наслідками успадкування (пряме на-

буття права власності), розмір пакета акцій збільшився і став дорівнювати 
25,9513% голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій 165098 
штук) та 20,1081% статутного капіталу Товариства.3. Гавриш Тарас Леоні-
дович, розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій 
Товариства становив – 0,0866% (підсумковий пакет голосуючих акцій 
165080 штук) та 0,0671% статутного капіталу Товариства. В результаті на-
буття акцій за наслідками успадкування (пряме набуття права власності), 
розмір пакета акцій збільшився і став дорівнювати 26,0324% голосуючих 
акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій 165098 штук) та 20,1705% ста-
тутного капіталу Товариства .4. Гавриш Раїса Павлівна, розмір частки 
власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій Товариства стано-
вив – 0,00% (0,0042% статутного капіталу Товариства). В результаті набут-
тя акцій за наслідками успадкування (пряме набуття права власності), роз-
мір пакета акцій збільшився і став дорівнювати 25,9519% голосуючих акцій 
(підсумковий пакет голосуючих акцій 165098 штук) та 20,1081% статутного 
капіталу Товариства .

Відомостей про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними 
правами юридичної особи, через яких особи здійснюють розпорядження 
акціями немає.Інформації про дату, на яку було досягнуто або перетнуто 
порогові значення, немає. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Директор Касьяненко М.І. Дата: 04.10.2018 
року.

**********************************************************************************

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1 Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВОЛОДАРКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 05502381
3. Місцезнаходження: 21001, місто Вінниця, проспект Коцюбинського, 39.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 263014
5. Електронна поштова адреса: par@05502381.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.05502381.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опо-

середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контроль-
ного пакета акцій емітент 

ІІ. Текст повідомлення. 03.10.2018 року, із інформаційної довідки отрима-
ної від ПАТ «Національний депозитарій України», Товариство отримало інфор-
мацію про набуття опосередковано особами, що діють спільно з урахуванням 
кількості акцій, які належать афілійованим особам, контрольного пакета у роз-
мірі 50 і більше відсотків простих акцій емітента. Гавриш Роман Леонідович, 
Гавриш Тарас Леонідович та Гавриш Раїса Павлівна є афілійованими особами 
(сини і мати) які набули акції за наслідками успадкування від батька і чоловіка 
Гавриша Леоніда Тарасовича, який володів 60,3108% простих акцій від статут-
ного капіталу Товариства. 1.Гавриш Роман Леонідович:- до набуття права 
власності розмір частки (у відсотках), яка прямо належала особі - 0,0042% в 
загальній кількості акцій; розмір частки (у відсотках), яка опосередковано на-

лежала особі – 60,3863% в загальній кількості акцій; - після набуття права 
власності розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі – 20,1077% в 
загальній кількості акцій; розмір частки (у відсотках), яка опосередковано на-
лежить особі - 60,3863% в загальній кількості акцій. 2. Гавриш Тарас Леонідо-
вич:- до набуття права власності розмір частки (у відсотках), яка прямо нале-
жала особі - 0,0671% в загальній кількості акцій; розмір частки (у відсотках), 
яка опосередковано належала особі - 60,3863% в загальній кількості акцій; - 
після набуття права власності розмір частки (у відсотках), яка прямо належить 
особі – 20,1705% в загальній кількості акцій; розмір частки (у відсотках), яка 
опосередковано належить особі - 60,3863% в загальній кількості акцій. 3. Гав-
риш Раїса Павлівна:- до набуття права власності розмір частки (у відсотках), 
яка прямо належала особі - 0,0042% в загальній кількості акцій; розмір частки 
(у відсотках), яка опосередковано належала особі - 60,3863% в загальній кіль-
кості акцій; - після набуття права власності розмір частки (у відсотках), яка 
прямо належить особі – 20,1081% в загальній кількості акцій; розмір частки (у 
відсотках), яка опосередковано належить особі – 60,3863% в загальній кіль-
кості акцій. Придбання акцій відбулося за наслідками успадкування, найвища 
ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого 
пакета акцій не передбачається.Особами, що діють спільно не призначено від-
повідальну особу за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65/1 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Директор Касьяненко М.І. Дата: 04.10.2018 року.
**********************************************************************************

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СОФОТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21383123
3. Місцезнаходження: 18002 місто Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 213
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472 54-07-02, 54-01-02
5. Електронна поштова адреса: 21383123@afr.com.ua; pratsofot@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://vatsofot.jimdo.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Наказом № 29 ПрАТ «СОФОТ» від 03.10.2018 року припинено повнова-

ження Єгорової Людмили Марківни, як тимчасово виконуючої обов’язки го-

ловного бухгалтера, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 
паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: зая-
ва Єгорової Л.М. Посадова особа є акціонером товариства і володіє част-
кою у статутному капіталі товариства в розмірі 4,0298 %. Особа перебува-
ла на посаді з 15.03.2013 року до 03.10.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Наказом № 30 ПрАТ «СОФОТ» від 03.10.2018 року призначено голо-
вним бухгалтером товариства Русецьку Оксану Василівну, згоди посадової 
особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. По-
садова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутно-
му капіталі товариства. Особа призначена на посаду головного бухгалтера 
з 04.10.2018 року на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. ДИРЕКТОР ПІКУС ОЛЕНА ЮРІЇВНА 04.10.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 33270581
3. Місцезнаходження: 93403, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

вул. Пивоварова 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99
5. Електронна поштова адреса: сenbum@azot.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.azot.lg.ua/index.
php?page=osobliva_info&lng=ru

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ» вiд 03.10.2018 р. (Протокол № 03/10/2018 вiд 03.10.2018 р.) обрано 
(переобрано) членом Правлiння ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
АЗОТ» Бiлоусова Євгена Володимировича (згода на публiкацiю паспорт-
них даних не отримана). 

Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» не володiє.

Пiдстава призначення (обрання) – закiнчення термiну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 1 рiк. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

директор з матерiально-технiчного забезпечення.
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 Бугайов Леонiд Сергiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

05.10.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НОВОВОЛИН-
СЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 05799344
3. Місцезнаходження 45403, м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29
4. Міжміський код, телефон 
та факс

03344 48087 03344 48087

5. Електронна поштова адреса info@nlz.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

nlz.ua

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

ii. Текст повідомлення
За рiшенням Наглядової ради вiдповiдно вимог Статуту замiсть 

звiльненого члена правлiння (перехiд на iншу посаду згiдно особистої 
заяви) з 04.10.18р. призначено членом Правлiння товариства (протокол 
НР №85 вiд 04.10.18р.) Чернявського Олександра Iгоровича на невизна-
чений термiн до моменту переобрання, згоди на розкриття паспортних 
даних не дано. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє 
Попереднi посади – заступник начальника ВТК ПрАТ НЛЗ. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

2. Найменування посади Чернявський Iгор Валентинович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
04.10.2018

(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНiЯ "АВЕРС"

2. Код за ЄДРПОУ 35489734
3. Місцезнаходження 03124, м. Київ, бульвар Вацлава 

Гавела, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 4550321 044 4045070

5. Електронна поштова адреса info@sk-avers.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким 

належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій

ii. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на 

пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 02.10.18р., 
отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» 04.10.18р., повiдомляє про зменшення (шляхом 
прямого вiдчуження – викупу емiтентом) розмiру пакету акцiй акцiонера – 
фiзичної особи з 13000 простих iменних акцiй (65,0%) до 0, що становить 
00,0% до статутного капiталу 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 Петренко Олександр Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

05.10.2018
(дата)

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 34575675
3. Місцезнаходження: 01030, вул. Леонтовича, 4 літ. «А, А1»
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 365 00 01; 044 365 00 04
5. Електронна поштова адреса cwbank@creditwest.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.creditwest.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. Текст повідомлення

1. 05.10.2018 року Загальними зборами акціонерів прийнято 
рішення (Рішення Акціонера №26 від 05.10.2018) про обрання Членом 
Наглядової ради Банку Марселя Гассена, який є незалежним членом 

Наглядової ради Банку. Паспорт громадянина Німеччини серії 
C4YLZ0KPY, виданий 22.05.2014 року посольством Німеччини в 
м. Берн, Швейцарія. Строк, на який призначено особу, - 3 роки. Часткою 
в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років займав 
посаду: фінансовий директор АТ «Гоодоо енерджи СА» Ейсінс (Goodoo 
Energy SA Eysins), Швейцарія, незалежний член Спостережної ради 
ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

2. 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 ______________ Тихонов І.Ю. 
05.10.2018

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 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 зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення.

03 жовтня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"
(Протокол засiдання Наглядової ради № 68/2018 вiд 03.10.2018 р.), на ви-
конання п.п. 12 п. 2.3.1. Положення про Наглядову раду Банку, прийнято
рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Заступника Голови
Правлiння ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" Ананьєвої Наталiї Василiвни
03.10.2018 р. за угодою сторiн (п.1 ст. 36 КЗпП). 

Ананьєва Н.В. перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" з 30.06.2009 р. впродовж строку у 9 рокiв 3
мiсяцi та 3 днi. 

Ананьєва Н.В. акцiями ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не володiє (роз-
мiр пакету акцiй Товариства, що належать Ананьєвiй Н.В. дорiвнює
0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано. За-
мiсть Ананьєвої Н.В. на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" нiкого не призначено..

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки 

Голови Правління Щиголев В.В.  
04.10.2018

Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ "ПМК-140" 

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товарис-
тво "Пересувна механізована колона 140", 01034490, 25018, м.Кропив-
ницький, вул.Холодноярська,206, 050-9304181. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.10.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 01034490.smіda.gov.ua. 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Аналітик-Центр", 40079008.

5. Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів протягом
2016 року не скликалися і не проводилися.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за минулий і позаминулий рік
не нараховувалися згідно рішення загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 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 зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення.

03 жовтня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"
(Протокол засiдання Наглядової ради № 68/2018 вiд 03.10.2018 р.), на ви-
конання п.п. 12 п. 2.3.1. Положення про Наглядову раду Банку, прийнято
рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Заступника Голови
Правлiння ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" Ананьєвої Наталiї Василiвни
03.10.2018 р. за угодою сторiн (п.1 ст. 36 КЗпП). 

Ананьєва Н.В. перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння ПАТ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" з 30.06.2009 р. впродовж строку у 9 рокiв 3
мiсяцi та 3 днi. 

Ананьєва Н.В. акцiями ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не володiє (роз-
мiр пакету акцiй Товариства, що належать Ананьєвiй Н.В. дорiвнює
0,00%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано. За-
мiсть Ананьєвої Н.В. на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "КБ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" нiкого не призначено..

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки 

Голови Правління Щиголев В.В.  
04.10.2018

Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ "ПМК-140" 

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товарис-
тво "Пересувна механізована колона 140", 01034490, 25018, м.Кропив-
ницький, вул.Холодноярська,206, 050-9304181. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.10.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 01034490.smіda.gov.ua. 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Аналітик-Центр", 40079008.

5. Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів протягом
2016 року не скликалися і не проводилися.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за минулий і позаминулий рік
не нараховувалися згідно рішення загальних зборів акціонерів.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 
5. Електронна поштова адреса: vcp@hoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://hoe.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ По-

ложення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ.Текст повідомлення

Наказом Фонду державного майна України вiд 02.10.2018 р. № 1269 
«Про замiну члена наглядової ради акцiонерного товариства «Хмель-
ницькобленерго»» (повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - 
представника акцiонера отримано Товариством 04.10.2018 р. за вхiдним 
номером 2018-05-13-3240) вiдповiдно до ст.53 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та п.17.7.3 Статуту Товариства прийнято наступні 
рішення:

1. Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Ле-
пявко Iрини Миколаївни - представника акцiонера Держава Україна, який 
володiє часткою в статутному капiталi АТ «Хмельницькобленерго» у 
розмiрi 70,01 вiдсоткiв.

Лепявко I.М. було обрано до складу Наглядової ради Загальними збо-
рами Товариства 26.04.2017 р. (протокол № 26) як представника акцiонера 
Держава Україна в особi Фонду державного майна України. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

2. Набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства Поповим 
Дмитром Сергійовичем - представником акцiонера Держава Україна, який 
володiє часткою в статутному капiталi АТ «Хмельницькобленерго» у 
розмiрi 70,01 вiдсоткiв, внаслідок замiни вiдкликаного члена Наглядової 
ради Лепявко I.М.

Попов Д.С. часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 2014-2016 р.р. - юрис-
консульт, старший юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», 
юрисконсульт ТОВ «Сiтiбудсервiс»; 2016-2017 р.р.- головний спецiалiст 
Управлiння корпоративних прав держави та Управлiння iнвестицiйної 
дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та кор-
поративними правами держави Фонду державного майна України; 2017 
р.- по теперiшнiй час - заступник директора Департаменту – начальник 
Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння дер-
жавними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду 
державного майна України.

Попов Д.С. набуває повноважень члена Наглядової ради строком на  
3 роки з моменту отримання Товариством вiдповiдного письмового 
повiдомлення вiд акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного 
майна України, а саме з 04.10.2018 р.

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

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

В.о. Генерального директора  О.І.Козачук 

НОВИНИ

Страны ГУАМ подписали протокол о 
взаимодействии таможенных органов и 

заявление о дальнейшем развитии 
объединения – В.Гройсман

Страны Организации за демократию и экономическое 
развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и 
Молдова) подписали протокол о взаимодействии тамо-
женных органов и совместное заявление о дальнейшем 
развитии объединения, сообщил премьер-министр Укра-
ины Владимир Гройсман.

«Прописываем протокол о взаимодействии таможен-
ных органов стран ГУАМ и совместное заявление о 

дальнейшем развитии нашего объединения», - написал 
премьер на своей странице в Facebook.

«Подчеркивая важность расширения экономиче-
ских, культурных и гуманитарных измерений сотрудни-
чества государств-членов ГУАМ, направленных на 
формирование территории ГУАМ как гармоничного и 
сплоченного культурного пространства, главы прави-
тельств стран-членов объединения согласились при-
лагать все усилия для повышения его привлекатель-
ности и конкурентоспособности», - говорится в 
сообщении пресс-службы Кабинета министров со 
ссылкой на совместное заявление глав правительств 
стран ГУАМ.
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НОВИНИ

В документе также говорится, что страны будут пред-
принимать меры для ускорения реализации основных 
инициатив ГУАМ в сфере торговли и транспортировки, 
направленных на содействие региональному и межре-
гиональному сотрудничеству. «Мы будем осуществлять 
скоординированные и согласованные усилия в реализа-
ции проектов в рамках этих инициатив и призываем все 
заинтересованные стороны участвовать в этом процес-
се», - говорится в заявлении.

В протоколе о взаимодействии таможенных органов 
говорится о борьбе с таможенными правонарушениями, 
связанными с перемещением товаров воздушным транс-
портом через государственные границы.

Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ 
на 0,930 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) украинских банков 5 октября увеличился 
на 0,930 млрд грн (на 0,25%) – до 367,667 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального бан-
ка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ 
увеличился на – 1,137 млрд грн, до 748,644 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался 
без изменений, юрлиц – увеличился на 0,222 млрд грн, 
физлиц - сократился на 0,013 млрд грн, нерезидентов - 
изменился не значительно.

Украина и Турция намерены с 2019 г. снять 
ограничения на грузоавтоперевозки — 

Мининфраструктуры
Министерство инфраструктуры Украины заявляет о 

достигнутой с Турцией договоренности в 2019 году под-
писать протокол о переходе на безразрешительную си-
стему грузовых автоперевозок.

«Стороны договорились до конца октября 2018 нара-
ботать соответствующий проект Протокола о внесении 
изменений в действующее двустороннее соглашение, а 
также приложить максимум усилий для его подписания в 
2019 году», – сообщило украинское ведомство в пятницу 
по итогам заседания украинско-турецкой смешанной ко-
миссии по вопросам международных автоперевозок, 
прошедшего в Анкаре 3-4 октября.

Стороны договорились, начиная с 2019 года и до всту-
пления в силу изменений в соглашение, обмениваться 
дополнительными разрешениями для двусторонних пе-
ревозок, отметило Мининфраструктуры.

Согласно его релизу, предварительная квота на 2019 
год составит 7 тыс. двусторонних разрешений, 4 тыс. - 
транзитных, 10 тыс. - транзитных категории «U»,  
2,5 тыс. - в/из третьих стран.

Министерство также сообщило, что на 2018 год укра-
инская сторона дополнительно получит 1 тыс. двусто-
ронних разрешений, 1 тыс. - для порожнего въезда 
транспортных средств, 500 - в/из третьих стран.

Крупнейшие налогоплательщики Украины 
за 9 мес. увеличили уплату налога  

на прибыль на 52%
Крупнейшие налогоплательщики Украины за январь-

сентябрь 2018 года увеличили уплату налога на прибыль 

на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года - до 56,9 млрд, сообщил Офис крупнейших налого-
плательщиков в четверг.

Согласно данным на сайте Офиса, поступления от нало-
га на добавленную стоимость от данной категории налого-
плательщиков увеличились на 10,2% - до 94,1 млрд грн.

В целом за девять месяцев этого года налогоплатель-
щики Офиса уплатили в госбюджет 223 млрд грн, что на 
15,1% превышает показатель за аналогичный период 
прошлого года. В частности, крупнейшие компании Киева 
уплатили 166,7 млрд грн, Днепра – 21,9 млрд грн,  
Харькова – 12,7 млрд грн, Запорожья – 11,3 млрд грн, 
уточняет Офис.

ПриватБанк возобновил работу сайта и 
веб-сервисов после аварии сети передачи 

данных крупнейших провайдеров связи
ПриватБанк (Киев) заявил о возобновлении стабиль-

ной работы сайта банка и веб-сервисов после аварии 
сети глобальной передачи данных крупнейших украин-
ских провайдеров интернета – компаний «Укртелеком» и 
DataGroup.

Как говорится в сообщении банка в четверг вечером, 
этого удалось достичь благодаря нестандартным реше-
нием и созданию нового резервного канала передачи 
данных.

ПриватБанк напомнил, что в четверг с 17:15 из-за 
аварии линий связи в Германии и перебоев с переда-
чей данных клиенты банка могли столкнуться с времен-
ными перебоями доступа к сайту банка и онлайн-
сервисов.

Как отметил агентству «Интерфакс-Украина» дирек-
тор по корпоративным коммуникациям ПАО «Укртеле-
ком» Михаил Шуранов, компания совместно с иностран-
ными партнерами приняла все возможные меры для 
скорейшего восстановления канала связи, поврежден-
ного за пределами Украины.

«Отмечу, что резервирование канала договором было 
не предусмотрено. Мы сожалеем о сложившейся ситуа-
ции», – сказал он.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство 
по предложению Национального банка Украины и акцио-
неров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот мо-
мент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 
приняло решение о национализации этого крупнейшего 
на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года Приват-
Банк по размеру чистых активов занимал 1-е место 
(265,936 млрд грн) среди 83 действовавших в стране 
банков.

Ставки по ипотеке в США немного 
снизились с максимума за 7,5 года

Ставки ипотечного кредитования в США снизились за 
минувшую неделю после того, как они повышались на 
протяжении месяца и достигли максимальных отметок 
за последние 7,5 года.

Как сообщается в еженедельном обзоре государ-
ственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя 
фиксированная процентная ставка по тридцатилетней 
ипотеке в четверг составляла 4,71% годовых по сравне-
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нию с 4,72% годовых неделей ранее. Год назад она на-
ходилась на отметке 3,85% годовых.

В апреле 2011 года ставка достигала 4,78% годовых.
Пятнадцатилетние кредиты сейчас предоставляются 

в среднем под 4,15% годовых против 4,16% неделей ра-
нее и 3,15% на ту же дату прошлого года.

Ставки не учитывают потенциальные комиссии и дру-
гие выплаты, связанные с ипотекой, отмечается в сооб-
щении.

Последний раз ставки по 30-летним, 15-летним и 
5-летним кредитам вместе превышали 4% годовых в 
апреле 2010 года.

Стоимость ипотечных кредитов с небольшим отстава-
нием повторяет динамику доходности американских гос-
облигаций. При этом доходность 10-летних US Treasuries 
накануне превысила отметку в 3,2% годовых впервые с 
2011 года, что может указывать на вероятность дальней-
шего повышения ставок ипотечных кредитов.

Вашингтон сформирует «торговую 
коалицию» для противодействия Китаю - 

советник Трампа по экономике
Администрация США занимается созданием «торго-

вой коалиции» с другими государствами с целью оказа-
ния противодействия торговой политике Пекина, заявил 
в четверг глава Национального экономического совета 
при Белом Доме Ларри Кадлоу.

«Мы движемся к тому, что я называю торговой коали-
цией, состоящей из (стран - ИФ), готовых противостоять 
Китаю», - приводят западные СМИ слова из обращения 
Л.Кадлоу к Экономическому клубу Вашингтона.

«Мы снова ведем переговоры с Европейским сою-
зом. Мы снова говорим с Японией», - добавил он.

Кроме того, общаясь с журналистами в четверг, Л.Кад-
лоу сообщил, что в Вашингтоне обсуждается возмож-
ность встречи президента США Дональда Трампа с 
председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в 
Буэнос-Айресе.

«Мы смотрим на это так: если они (китайская сторона - 
ИФ) хотят говорить, вести серьезные разговоры, мы го-
товы к этому в любое время», - сказал он.

Рост заказов промпредприятий ФРГ  
в августе превзошел прогноз в 4 раза

Объем заказов промышленных предприятий Герма-
нии в августе увеличился на 2% по сравнению с преды-
дущим месяцем, свидетельствуют данные министерства 
экономики ФРГ.

До этого они снижались два месяца подряд. Аналити-
ки в среднем ожидали повышения показателя всего на 
0,5%, сообщает Trading Economics.

В том числе заказы на потребительские товары в по-
следний месяц лета выросли на 2,1% относительно 
июля, на производственное оборудование - на 3,4%.

Общий объем заказов уменьшился на 2,1% относи-
тельно августа 2017 года.

В июле, согласно пересмотренным данным, объем за-
казов в годовом выражении снизился на 0,8%, а не на 
0,9%, как было объявлено ранее.
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