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ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих прат «Юж
агрострой», код за ЄДРПОУ: 32875841, 69063, м. Запо-
ріжжя, вул. Чекістів, 27, на зупинення обігу акцій у зв`язку 
з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Южагрострой» — розпорядження  
№98КфЗ від 11 травня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «14» травня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, із змінами, на підставі 
п. 11 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, із змінами та доповне-
ннями, та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, у формі витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 08.05.2018 
року за №1003953965 про внесення 25.04.2013 року за-
пису про визнання юридичної особи банкрутом і відкрит-
тя ліквідаційної процедури за рішенням Господарського 
суду Донецької області, 18.04.2013, 18.04.2013, 
905/278/13-г, та інформації, наданої ліквідатором 
прат «Красноармійський машинобудівний завод» 
Кузнецовою В. В. листом від 12.04.2018 №02-01-18/05 
(вх. від 19.04.2018 року №13386), зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Красноармійський машинобудівний завод», код 
за ЄДРПОУ: 04719432 — розпорядження №99КфЗ 
від 11 травня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «15» травня 2018 року 

11.05.2018 р.

01010, м. Київ601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 2542377

Email: press@nssmc.gov.ua

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

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента -

публічне акціонерне товариство «УКрелеКтроапарат»
1.2.Організаційно-правова форма емітента-публічне акціонерне това-

риство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорновола,120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (0382)78-84-94, 

(0382)74-67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента – urist.uea@gmail.com
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації –www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації – Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 
товариства.

2. текст повідомлення 
У фiзичної особи, а саме Рубiнштейна Володимира Iзраїловича 

збiльшився розмiр пакета акцiй, який становить 2594296 штук акцiй, що 
складає 14.428723 % у статутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

У фiзичної особи, а саме Покрасса Бориса Йосиповича збiльшився 
розмiр пакета акцiй, який становить 2212037 штук акцiй, що складає 
12.302709 % у статутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

У фiзичної особи, а саме Голубченка Анатолiя Костянтиновича 
збiльшився розмiр пакета акцiй, який становить 2347376 штук акцiй, що 
складає 13.055425 % у статутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

У фiзичної особи, а саме Коренблiта Романа Михайловича збiльшився 
розмiр пакета акцiй, який становить 1143796 штук акцiй, що складає 
6.361462 % у статутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

У фiзичної особи, а саме Коренблiта Михайла збiльшився розмiр пакета 
акцiй, який становить 7307288 штук акцiй, що складає 40.641020 % у ста-
тутному фондi ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Дата отримання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «УКР-
ЕЛЕКТРОАПАРАТ», станом на 07.05.2018 року вiд ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» 10.05.2018 року.

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

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

Голова правління 
пат ,,УКрелеКтроапарат» Косковецька Є.С.
    М.П.  11.05.2018

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«УКрелеКтроапарат»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво 
"Страхова ГрУпа 
"Ю.бIайКооп"

2. Код за ЄДРПОУ 31113488
3. Місцезнаходження 04112, м. Київ, Дегтярiвська, 48, 

оф. 708
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 237-03-08 (044) 237-03-09
5. Електронна поштова адреса office@ubi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ubi.ua

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

II. текст повідомлення
З 11.05.2018 року згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Прото-

кол № 24 вiд 30.04.2018 року) бiльшiстю голосiв припинено повноваження 
члена Наглядової ради Сущенко Тетяни Тихонiвни. Сущенко Тетяна 
Тихонiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Сущенко Тетяна Тихонiвна перебувала на посадi Члена Наглядової 
ради АТ «СГ «Ю.БI.АЙ-КООП» з 30.04.2013 до 11.05.2018. 

З 11.05.2018 року згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Прото-
кол № 24 вiд 30.04.2018 року) бiльшiстю голосiв припинено повноваження 
члена Наглядової ради Мороз Веронiки Григорiвни. Мороз Веронiка 
Григорiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Мороз Веронiка Григорiвна перебувала на посадi Члена Наглядової 
ради АТ «СГ «Ю.БI.АЙ-КООП» з 22.04.2016р. до 11.05.2018р.

З 11.05.2018 року Заболотну Марину Володимирiвну обрана на посаду 
члена Наглядової ради на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв 
(Протокол № 24 вiд 30.04.2018 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Обрано на строк передбачений Статутом Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

З 11.05.2018 року Кватернюк Ольгу Василiвну обрана на почаду члена 
Наглядової ради на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Прото-
кол № 24 вiд 30.04.2018 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Обрано на строк передбачений Статутом Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

2. Найменування посади Мороз Андрiй Олександрович
Генеральни директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(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 
"ШведСьКоУКраїнСьКа 
ГрУпа  "SU GROUP"

2. Код за ЄДРПОУ 23534069
3. Місцезнаходження 02121, м. Київ, вул. Вiрменська, 5А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 533-55-55 (044) 533-55-55

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

http://www.sugroup.com.ua/index.
php?navid=608

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2018 року (Протокол 

№ 16) було прийнято наступнi рiшення про виплату дивiдендiв:
- отриманий Товариством за пiдсумками дiяльностi у 2017 роцi чистий при-

буток в розмiрi 2 734 737,14 грн., розподiлити наступним чином: 514 737,14 грн. 
направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства, 

2 220 000,00. грн. направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Това-
риства.

- затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв у сумi 2 220 000 (два 
мiльйони двiстi двадцять тисяч) грн. 00 коп. (дивiденд на одну просту 
iменну акцiю Товариства складає 600 грн. 00 коп.). Встановити, що випла-
та дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам.

На засiданнi Наглядової ради Товариства 10.05.2018 року (Протокол 
вiд 10.05.2018 № 53) прийнято наступнi рiшення:

1. Датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання 
дивiдендiв визначити – 21.05.2018 року.

2. Визначити та встановити наступний строк виплати дивiдендiв:
- початок строку — 22 травня 2018 року;
- кiнець строку — 21 листопада 2018 року.
3. Визначити та встановити наступний порядок виплати дивiдендiв:
- акцiонерам дивiденди виплачуються пропорцiйно частинами, у 

безготiвковiй формi, шляхом перерахування грошових коштiв на картко-
вий рахунок акцiонера.

4. Визначити наступний порядок повiдомлення акцiонерiв про дату, 
розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв:

- персонально пiд пiдпис акцiонера.
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  федоренко анатолiй Юрiйович
11.05.2018
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приватне аКцІонерне товариСтво
«КиївСьКий Завод КомУнальноГо 

маШинобУдУвання «КоммаШ»
повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 

акціонерів:
Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публіч-

ного Акціонерного Товариства «Київський завод комунального машинобу-
дування «КОММАШ» (код ЄДПРОУ 14315428) №23 від 26.04.2013 року 
було прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів ак-
ціонерів Приватного акціонерного Товариства «Київський завод комуналь-
ного машинобудування «КОММАШ» (код ЄДПРОУ 14315428), місцезнахо-
дження 03022, місто Київ, вул. Васильківська, буд. 28 (далі – Товариство)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збо-
ри) будуть проведені 20 червня 2018 року за адресою: 03022, місто Київ, 
вул. васильківська, буд. 28, кабінет Голови правління.

Час проведення загальних зборів – о 12 годині 00 хвилин.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах – з 11 годин 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин у день проведення 
загальних зборів за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких збо-
рів – 15 червня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депо-
зитарну систему України. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно 
мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того –дові-
реність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку. 

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про відкликання (звільнення) діючих та обрання нових членів На-

глядової ради.
2. Про відкликання (звільнення) діючих та обрання нових членів Реві-

зійної комісії.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за 
адресою: 03022, місто Київ, вул. Васильківська, буд. 28. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління Товариства Бондар Олександр Ерліхович.

телефон для довідок: (044) 2575140
Голова наглядової ради  м. м. Іващенко

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

пат «Ідея банК»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-
ство «Ідея Банк» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне 
товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819 
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.Валова, буд.11, м.Львів, 

79008, Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, 

факс: (032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua .
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
2. текст повідомлення:

09 травня 2018 року припинено повноваження незалежного 
члена Наглядової ради Мачея Шишко (Maciej Szyszko), громадя-
нина Республіки Польща. Паспорт ЕК 7089828 виданий Консулом 
Республіки Польща в Києві 25.04.2016 р. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Був обраний до складу Наглядової ради рішен-
ням річних Загальних зборів акціонерів 20.04.2018 р. (протокол 
№59).

Повноваження припинені за власним бажанням на підставі п.1 аб-
зацу другого частини першої статті 57 Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

3.2. Голова правління м. в. власенко
11.05.2018 р.

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво "лебIдь"

2. Код за ЄДРПОУ 14021460
3. Місцезнаходження 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, 

ЛОХВИЦЬКА, будинок 29
4. Міжміський код, телефон та факс 80544523933 80544523922
5. Електронна поштова адреса kochkalova@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

lebid-pjsc.com.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Лебiдь» №58 К вiд 28.12.2017 року, 

прийнято рiшення звiльнити 28.12.2017 року з посади Головного бухгалтера 
Деркача Анатолiя Iвановича, згiдно п. 5 ст 36 КЗпП України, у зв'язку з переве-
денням. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi Головного бухгалтера перебував з 04.12.2008р.

Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Лебiдь» №59 К вiд 28.12.2017 
року, прийнято рiшення призначити Хрiн Дмитра Олександровича Голо-
вним бухгалтером з 29.12.2017р. Строк, на який призначено (обрано) осо-
бу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних данних та iнформацiї щодо iнших посад, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв.

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 САХНО ВОЛОДИМИР ВIКТОРОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.05.2018
(дата)

пУблIчне аКцIонерне товариСтво по 
ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифIКацIї 

“чернIГIвГаЗ”
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
"Чернiгiвгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03358104
3. Місцезнаходження 14002 м.чернiгiв вул.любецька,68
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0462 644-090 0462 644-090

5. Електронна поштова 
адреса

Liudmyla.cherninska@cngas.com.ua

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

www.stocmarket.gov.ua

7. Вид особливої інформації зміни у складі посадових осіб

II. текст повідомлення
На засiдання наглядової ради 10.05.2018 року прийнято рiшення , 

протокол №10/05-2018 про обрання головою Наглядової ради 
ПАТ  «Чернiгiвгаз» Девiда Ентонi Ховарда Брауна.

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 Ярова А.А.
голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.10
(дата)
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Приватне акціонерне товариство «Страхова фінансова група «Глєбов і 
партнери» (далі - ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» або Товариство) пові-
домляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів Товариства, які 
відбудуться 15.06.2018 року (далі – Загальні збори Акціонерів або Загальні 
збори).

Дата проведення Загальних зборів: 15.06.2018 року.
Час проведення Загальних зборів: з 1500 до закриття Загальних збо

рів.
Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. червоноармійська, 

будинок 94 (офіс прат «СфГ «Глєбов і партнери»).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для 

участі у Загальних зборах: з 14-30 до 14-50     15.06.2018 року (здійснюється 
за місцем проведення Загальних зборів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 00 хвилин 11.06.2018 року.

перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про робочі органи Загальних зборів акціонерів Товариства: обрання 

Голови та секретаря Загальних зборів, обрання членів Лічильної комісії та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Правління Товариства за 2017 рік та його затвердження.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвер-

дження.
5. Про затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 

звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради Товариства.

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати про-
ведення Загальних зборів акціонери Товариство можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Червоноармійська, бу-
динок 94 – офіс Товариства), у робочі дні з 09-00 до 18-00 (обідня перерва 
з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 15.06.2018 року – акціонери Това-
риства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вка-
заному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товари-
ства з вказаними документами є Хименюк Наталія Артемівна. Контактний 
телефон: 044 223-31-27.

В порядку, визначеному в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кан-
дидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів (органу) товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
Загальних зборів.

За належним чином посвідченою довіреністю акціонера, представник 
акціонера може приймати участь та голосувати на Загальних зборах. Для 
участі у Загальних зборах представник акціонера має зареєструватись 
протягом вказаного вище часу. Право голосу (голосування) здійснюється 
представником акціонера згідно з наданими акціонером повноваженнями.

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

Довідки за телефонами : 044 223-31-27; 044 223-31-26.
основні показники фінансовогосподарської діяльності підприєм

ства за 2017 р. (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 14040 14018
Основні засоби (залишковою вартістю) 1 8
Довгострокові фінансові інвестиції 12751 12751
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 10 8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1150 1127
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5705 5687
Власний капітал 13016 12979
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7000 7000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 251 403
Поточні зобов'язання і забезпечення 773 636
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

37 82

Середньорічна кількість акцій (шт.) 70000 70000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.52857 1.1714

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління прат «СфГ «Глєбов і партнери» н.а. хименюк

до УваГи аКцІонерІв
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «Страхова фІнанСова ГрУпа «ГлЄбов І партнери»

Ідентифікаційний код 31565863

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 пУблIчне аКцIонерне 
товариСтво по ГаЗо
поСтачаннЮ та ГаЗи
фIКацIї «ЖитомирГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03344071
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. Фещенка - 

Чопiвського, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс (0412)42-27-42; (0412) 34-44-72 

(0412) 34-44-72
5. Електронна поштова адреса Oleksandra.Yasinska@lawalliance.

com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://zt.104.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по га-

зопостачанню та газифiкацiї «ЖИТОМИРГАЗ» вiд 10.05.2018 (протокол 
засiдання Наглядової ради №10/05-2018 вiд 10 травня 2018 року) обрано чле-
на Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» Девiда Ентонi Ховарда Брауна 
(David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 - 
Головою Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ». Посадова особа Девiд 

Ентонi Ховард Браун згоди на розкриття паспортних даних не надавав, пред-
ставник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є 
афiлiйованою особою Товариства. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди 
на її розголошення. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Обрано Головою Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИР-
ГАЗ» з 10.05.2018 на строк 3 (три) роки.

Згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по га-
зопостачанню та газифiкацiї «ЖИТОМИРГАЗ» вiд 10.05.2018 (протокол 
засiдання Наглядової ради №10/05-2018 вiд 10 травня 2018 року) обрано чле-
на Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» Мiлькевича Вiталiя Павловича - 
представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927 - Секретарем Наглядової 
ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ». Посадова особа Мiлькевич Вiталiй Павлович зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавав, представник акцiонера часткою 
у статутному капiталi Товариства не володiє, не є афiлiйованою особою Това-
риства. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди на її розголошення. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано Секретарем Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» з 10.05.2018 на 
строк 3 (три) роки.

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 Ющенко Валентин Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.05.2018
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

дослідний інститут склопластиків і 
волокна»

2. Код за ЄДРПОУ 00209775
3. Місцезнаходження 08293, Київська обл., м.Буча, 

вул.Тарасівська, буд 32
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0459797567 0459797567

5. Електронна поштова 
адреса

vat@nііsv.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.niisv.com.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рішенням наглядової ради АТ «НДІ СВ» 25.04.2018р. припинено по-

вноваження Голови правління Шумака Ігоря Володимировича, який пере-
бував на посаді з 04.06.2014р. по 25.04.2018р. На момент прийняття рі-
шення особа володіла пакетом акцій, що становить 34583-0,284 % від 
статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обґрунтування змін у персональному складі: в зв’язку із змі-
нами у Статуті по п.п 9.21.9 Товариства від 25.04.2018 року, згідно рішення 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018р. Наглядо-
вою радою товариства обраний виконавчий орган Товариства – Генераль-
ний директор Шумак Ігор Володимирович. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: ПАТ «НДІ СВ», голова правління . Строк, на 
який обрано особу : безстроково. 

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
Генеральний директор  ______  Шумак І.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  10.05.2018
  (дата)

аКцІонерне товариСтво «наУКоводоСлІдний ІнСтитУт СКлоплаСтиКІв І волоКна»

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 «IнКотранС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00450944
3. Місцезнаходження: 18036, Черкаська область, Соснiвський район, 

мiсто Черкаси, вулиця Академика Корольова, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 66-07-75, 66-07-75
5. Електронна поштова адреса: 00450944@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст повідомлення 
10 травня 2018 року ПрАТ «ІНКОТРАНС» отримано від ПАТ «НДУ» 

(код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних паперів 
Вих. №160763зв від 10.05.2018 року сформований станом на 
02.05.2018 року. Згідно даних реєстру відбулася зміна власників ак-
цій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства. Розмір пакету акцій «фізичної особи» Мазура Тараса Ми-
хайловича зменшився з 919 271 шт. до 0 шт. Розмiр частки акцiонера 
до змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій  
919 271 шт., 93,130155 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй 
склав: в загальнiй кiлькостi акцій 0 шт., 0,00 % в загальній кількості 
акцій у відсотках до статутного капiталу та 0,00 % в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

10 травня 2018 року ПрАТ «ІНКОТРАНС» отримано від ПАТ «НДУ» 
(код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних паперів Вих. 
№160763зв від 10.05.2018 року сформований станом на 02.05.2018 року. 
Згідно даних реєстру відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. «Фізичною осо-
бою» Назаркевич Марією Романівною набуто права власності на контр-
ольний пакет акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй 
складав: в загальній кількісті акцій 0 шт., 0,00 % в загальнiй кiлькостi акцiй 
у вiдсотках до статутного капiталу та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в 
загальнiй кiлькостi акцій 919 271 шт., 93,130155 % в загальній кількості ак-
цій у відсотках до статутного капiталу та 99,996410 % в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

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

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

2. директор  Крижнiй вiталiй олексiйович  10.05.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мІЖнародний центр КУльтУрних 

та дІлових Зв’яЗКІв  
«КонСалтІнГ УКраїна»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне това

риСтво «мІЖнародний центр КУльтУрних та дІлових Зв’яЗКІв 
«КонСалтІнГ УКраїна»

1.2. Код за ЄДРПОУ 19032971
1.3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, подільський район, вул. Іго

рівська, буд. 1/8
1.4. Міжміський код, телефон та факс 0442011400, 0442011409
1.5. Електронна поштова адреса office@cu.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.cu.kiev.ua
1.7. 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 ві
домості про прийняття рішення про виплату дивідендів

2. текст повідомлення
На пiдставi рішення річних загальних зборів акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» (надалi – Товариство) вiд 
20.04.2018р. про виплату дивiдендiв Наглядовою радою Товариства 
10.05.2018р. прийнято рішення про встановлення дати складення перелі-
ку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх ви-
плати.

Дата прийняття річними загальними зборами Товариства рішення про 
виплату дивiдендiв – 20.04.2018р. Дата складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивiдендiв – 30.05.2018р. Розмір дивiдендiв, що 
підлягають виплаті вiдповiдно до рішення загальних зборів – 
1 950 000,00 грн. (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копі-
йок), що складає 0,65 грн. (нуль гривень 65 копійок) із розрахунку на одну 
акцію.

Строк виплати дивідендів з 01.06.2018р. по 19.10.2018р. Спосіб випла-
ти дивiдендiв - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивiдендiв – 
в грошовій формі шляхом направлення дивiдендiв у повному обсязі без-
посередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на 
отримання дивiдендiв, складеним станом на 30.05.2018р., вiдповiдно до 
кiлькостi належних їм акцій на дату складення переліку.

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

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

директор Єжаков С.Г. підпис, м. п. 11.05.2018р.
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ЗатвердЖено:
наглядовою радою аК «харківобленерго»

протокол № 7/2018 від 04.05.2018 року
до уваги акціонерів

аКцІонерної КомпанІї 
«харКІвобленерГо» (далі – товариство)

(код ЄдрпоУ 00131954), 
місцезнаходження товариства: Україна, 61037, харківська обл., 

м. харків, вул. плеханівська, 149.
повідомляємо вас про проведення позачергових загальних зборів 

аК «харківобленерго» !
відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «про акціонерні товариства»

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-
рів: 61037, м. харків, вул. барабашова, 6, кімната 213 (приміщення ак
тового залу).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 30.05.2018, з 08 го-
дини 30 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 
30.05.2018 о 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах, встановлена 23.05.2018 (станом на 24 годину).

порядоК денний (перелік питань)
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Това-

риства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товари-

ства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів Товариства.
4. Про затвердження розподільного балансу.
5. Про затвердження плану виділу.
6. Про випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства на таку саму 

кількість акцій АТ «Харківобленерго» меншої номінальної вартості та ви-
пуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій 
ПрАТ «Харківенергозбут».

7. Про внесення змін до Cтатуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.

8. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повнова-
ження щодо затвердження результатів розміщення акцій.

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства 
не мають право вносити пропозиції по порядку денного цих позачергових 
загальних зборів Товариства!

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://www.oblenergo.
kharkov.ua. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго» 
можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення 
до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихід-
них), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (в п’ятницю – до 15 го-
дин 45 хвилин, обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хви-

лин), за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кімната 314, а в день 
проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 
08 годин 30 хвилин до 09 годин 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є фінансо-
вий директор АК «Харківобленерго» Бардась Андрій Анатолійович.

Телефон для довідок: (057) 740-11-26, (057) 740-10-46, факс:  
(057) 731-24-86, е - mail: kanc@obl.kh.energy.gov.ua

Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загаль-
них зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність 
або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачер-
гових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачерго-
вих загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або упо-
вноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави 
чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призна-
чення, 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 позачергових загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної осо-
би видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на позачергових зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових 
загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ "СУМИГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03352432
3. Місцезнаходження 40021, м. Суми, Лебединська, 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542-65-99-00 0542-65-99-00

5. Електронна поштова адреса Iryna.Yurchenko@smgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

https://sm.104.ua/ua/informacija-pro-
kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного това-

риства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз», протокол засiдання 
Наглядової ради вiд 10 травня 2018 року № 10/05-2018, вiдбулися змiни у 
складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати члена 
Наглядової ради ПАТ «Сумигаз» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David 
Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, Головою Нагля-
дової ради ПАТ «Сумигаз». Часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та 
iнформацiї щодо посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано 
на посаду члена Наглядової ради ПАТ «Сумигаз» з 01.05.2018 року, у т.ч. 
головою Наглядової ради ПАТ «Сумигаз» з 10.05.2018 року, термiном на 
3  (три) роки.

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 тацький Костянтин владиславович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.05.2018

(дата)

пУблIчне аКцIонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифIКацIї “СУмиГаЗ”
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ЗатвердЖено:
наглядовою радою аК «харківобленерго»

протокол №8/2018 від 04.05.2018 року
до уваги акціонерів

акціонерної компанії «харківобленерго»  
(далі – аК «харківобленерго»)

(код ЄдрпоУ 00131954), 
місцезнаходження товариства: Україна, 61037, харківська обл., 

м. харків, вул. плеханівська, 149.
повідомляємо вас про проведення загальних зборів 

прат «харківенергозбут» (далі  товариство)!
Місце реєстрації учасників та проведення загальних зборів: 61037, 

м. харків, вул. барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу).
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі у загальних зборах: 30.05.2018, з 08 години 30 хви-
лин до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) загальних зборів: 30.05.2018 о 
15 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, встановлена 23.05.2018 (станом на 24 годину).

порядоК денний (перелік питань)
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів То-

вариства.
4. Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в ре-

зультаті виділу. 
5. Про затвердження статуту Товариства. 
6. Про утворення органів Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання виконуючого обов’язки Генерального директора Товари-

ства, та уповноваження його на здійснення всіх дій, пов’язаних зі створен-
ням Товариства внаслідок виділу. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://www.oblenergo.
kharkov.ua. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго» можуть озна-
йомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати про-
ведення загальних зборів щоденно (крім вихідних днів), з 08 години 00 хви-
лин до 17 години 00 хвилин (в п’ятницю – до 15 годин 45 хвилин, обідня 
перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 
м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кімната 314, а в день проведення загаль-
них зборів – також у місці їх проведення з 08 годин 30 хвилин до 10 години 
30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є фінансо-
вий директор АК «Харківобленерго» Бардась Андрій Анатолійович.

Телефон для довідок: (057) 740-11-26, (057) 740-10-46, факс:  
(057) 731-24-86, е - mail: kanc@obl.kh.energy.gov.ua

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відпо-
відь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів, також  довіреність або інші 
документи, які посвідчують право представника на участь у загальних збо-
рах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера  фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної 
громади  уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 
чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призна-
чення, 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 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денно-
го загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах пред-
ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо го-
лосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника

аКцІонерна КомпанІя «харКІвобленерГо»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво 
"ГнІванСьКий 
Завод 
СпецЗалІЗобетонУ"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський р-н, 

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

(04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97

5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рішенням акціонера від 26.04.2018 №71-5/41-8, яке прийнято на засі-

данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 26.04.2018 №Ц-64/42 
Ком.т.) припинено повноваження члена наглядової ради Тулея Ю.Л. Част-
кою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних 

не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Перебував 
на посаді з 26.11.2016 року.

Рішенням акціонера від 26.04.2018 №71-5/41-8, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 26.04.2018 №Ц-64/42 
Ком.т.) членом наглядової ради обрано Федоровського А.М. строком на  
3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не 
має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головн. 
опер. ГУБОЗ МВС України; нач. відділу Асоціація; директор з безпеки 
ПрАТ»ЗЕРЗ»; головний фахівець Департаменту безпеки у філії «ЄРЦ»

Рішенням акціонера від 26.04.2018 №71-5/41-8, яке прийнято на засі-
данні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 26.04.2018 №Ц-64/42 
Ком.т.) членом наглядової ради обрано Чемеринського В.Б. строком на  
3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не 
має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: началь-
ник управління експлуатації головного управління колійного господарства 
ДАЗТ «Укрзалізниця»; начальник відділу поточного утримання колії Депар-
таменту колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця»; в.о.головного інженера Депар-
тамнту колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця»

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

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

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

М.П. 2018.05.11
(дата)
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Шановний акціонер!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«бУдаГромехЗапчаСтина»

(надалі – Товариство) інформує про проведення відповідно до ст.32 
Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових загальних 

зборів акціонерів (надалі – Збори)
Дата і час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-

ціонерів) для участі у Зборах: 11 червня 2018 р. з 09 год. 00 хв. до  
09 год. 45 хв. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 11 червня 
2018 р. о 10 год. 00 хв. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 
Україна, 08292, Київська обл., м. буча, вул. Заводська, будинок 2, при
міщення адмінбудинку, кімната №1. Місцезнаходження Товариства: 
08292, Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, будинок 2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих днів до дня 
проведення Зборів – 05 червня 2018 р. 

перелік питань,
включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи 
Загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Будагромехзапчастина».

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Будагромехзапчастина» за 2017 рік.

4. Про звіт директора ПрАТ «Будагромехзапчастина», прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.

5. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «Будагромехзапчастина», прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Будагромехзапчастина» за 
2017 рік.

7. Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Будагромехзапчастина» за 
2017 рік.

8. Про припинення (відкликання) повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
основні показники фінансовогосподарської діяльності 

підприємства (тис. грн) 
найменування показника період

Звітний 
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 483 501
Основні засоби (за залишковою вартістю) 382,1 420
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 13,3 22
Гроші та їх еквіваленти 2 11
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(237) (116)

Власний капітал 296 407
Зареєстрований статутний капітал 220,9 220,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 195 94
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

(121) (68)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 093 22 093
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(5,45) (3,08)

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, 
http:// budagromekhzapchastyna.informs.net.ua/

Для участі у Зборах Вам необхідно надати:
- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи;
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – для 

представника акціонера;
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвідчує 

особу – для керівника юридичної особи, що є акціонером ПрАТ «Будагро-
мехзапчастина».

Порядок ознайомлення акціонерів (представників акціонерів) з матері-
алами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Зборів: 
кожен акціонер може знайомитись з матеріaлами (документами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у приміщенні 
ПрАТ «Будагромехзапчастина» за адресою: Київська обл., м. Буча, 
вул. Заводська, будинок 2, приміщення адмінбудинку, кімната № 1 у робо-
чі дні, в робочий час з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. 
до 13:00 год.), а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначе-
ними документами є Директор Товариства Пашанов Олексій Володимиро-
вич, контактний телефон (04597)9-64-02, (044) 593-50-01.

наглядова рада прат «будагромехзапчастина»

приватне аКцIонерне товариСтво 
«Сп УКренерГочормет»

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 "СП УКРЕНЕРГО-
ЧОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00192471
3. Місцезнаходження 87505, м.Марiуполь,  

вул.Граверна,1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0629 401739 0629 401739

5. Електронна поштова адреса ukrchermet@mp.farlep.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://chermet.com.ua/insiders.html

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. текст повідомлення
27.04.2018 р. рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «СП Укренергочор-

мет» прийняли рiшення (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.) про виплату 
дивiдендiв.Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв: 23.05.2018р.. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв: 189375 грн. (з розрахунку 3 грн. 
на одну акцiю). Строк виплати дивiдендiв з 29.05 2018 р. по 19.10.2018 р.. 
Спосiб виплати дивiдендiв: виплата 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 Дубовик Едуард Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.05.2018
(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 "ефеКт"

2. Код за ЄДРПОУ 00333919
3. Місцезнаходження 61010, м. Харкiв , вул. Георгiївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 057 7372482 057 7574480
5. Електронна поштова адреса econom@effect.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.effect.ua/shareholders/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товари-
ства); 5 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «ЕФЕКТ» на пiдставi на пiдставi 

iнформацiйної довiдки вiд 10.05.2018 р. вих. № 160740зв, отриманої вiд 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПО-
ЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 10 травня 2018 року, повiдомляє про змiну розмiру частки 
власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товари-
ства, а саме: розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в загальнiй кiлькостi 
акцiй АТ «ЕФЕКТ» зменшився з 10,869565% (325 штук простих iменних акцiй) 
до 0% (0 штук простих iменних акцiй). Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй АТ «ЕФЕКТ» зменшився з 10,884126% 
(325 штук голосуючих акцiй) до 0% (0 штук голосуючих акцiй) АТ «ЕФЕКТ».

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 Бобик Дмитро Iллiч
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(дата)
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Львiвський локомотиворемонтний 
завод", 00740599Львівська , 
Залiзничний, 79018, м. Львiв, 
вул. Залiзнична, 1А 032 233 30 25,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

10.05.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.lvivlrz.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

УкрЗахiд Аудит, 20833340 УкрЗахiд 
Аудит, 20833340

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

прости
ми 

акціями

за привіле
йованими 
акціями

за 
прости

ми 
акціями

за привілейо
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

Дата виплати 
дивідендів
Опис Н/Д

II. основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 250951 258586
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

117527 116198

Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0

Запаси 83813 76607
Сумарна дебіторська 
заборгованість

834 2731

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

1118 6750

Власний капітал 77693 130230
Статутний капітал 72635 72635
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-68431 -12991

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 9095 353
Поточні зобов'язання і забезпечення 164163 128003
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.16070 -0.12440

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

290541200 290541200

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп цінних паперів власних випусків 
протягом періоду 

0 0

приватне аКцIонерне товариСтво 
“львIвСьКий лоКомотиворемонтний Завод”

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "НАФТОПОЛ УКРАЇНА"
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

31398633

3. Місцезнаходження емітента 43023 м. Луцьк вул. Карбишева, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0332770833 0332770833

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

naftopol_ukraine@emitent.net.ua

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

http://31398633.smida.gov.ua/

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

2. текст повідомлення
Повноваження Ревiзор Прусенко Вiта Валерiївна (не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) припинено 29.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
29.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi, 3 роки. Змiни в персональному складi посадових осiб 
Товариства викликанi закiнченням строку повноважень, передбачених 
статутом. Рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв, що 
вiдбулись 29.04.2018 р. (Протокол № 12) Ревiзор Прусенко Вiта Валерiївна 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 29.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 29.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - На-
чальник вiддiлу планування, органiзацiї податкового контролю та 
аналiтичної роботи управлiння податкового контролю, радник податкової 
служби 2 рангу Державної податкової iнспекцiї у Куйбишевському р. Змiни 
в персональному складi посадових осiб Товариства викликанi закiнченням 
строку повноважень, передбачених статутом. Рiшення прийнято на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 29.04.2018 р. (Протокол 
№ 12).

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.
Голова правлiння ____________ Шварцман вiталiй дмитрович

30.04.2018р. 

приватне аКцIонерне товариСтво 
“нафтопол УКраїна”
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до відома акціонерів ат «таСКомбанК», м. Київ! 
повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів 
ат «таСКомбанК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (місцезнахо-
дження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) повідомляє про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК». 

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться «22» травня 2018 
року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона петлюри, 30, 
конференц  зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у 
позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні 
АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона 
Петлюри, 30, конференц - зал, «22» травня 2018 року з 0845 год.  
до 0915 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 
«22» травня 2018 року о 0930 год.

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах акціонерів – 2400 год. «16» травня 
2018 року.

перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного позачергових  

Загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та 

затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ТАСКОМБАНК».

3. Про затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».

4. Про затвердження строків проведення реорганізації шляхом приєд-
нання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».

5. Про затвердження Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».

6. Про створення комісії з реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».

7. Про призначення персонального складу комісії з реорганізації ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».

8. Про створення ревізійної комісії для проведення інвентаризації та 
ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».

9. Про призначення персонального складу ревізійної комісії для про-
ведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають 
на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».

10. Про призначення аудиторської фірми для проведення аудиту в 
рамках проведення процедури реорганізації.

11. Про визначення складу Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», як Банку - правонаступника, після завер-
шення процедури реорганізації.

12. Про надання повноважень Спостережній раді АТ «ТАСКОМБАНК» 
на внесення та затвердження змін до Плану реорганізації та/або Договору 
про приєднання.

для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі 
паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформ

лену згідно чинного законодавства України.
Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Ра-

дою АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі Закону України від 23 березня 2017 
року №1985-VIII «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації 
банків» (із змінами і доповненнями) та попереднього висновку Національ-
ного банку України про погодження проекту Плану реорганізації.

Матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються.
Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-

том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.tascombank.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються 
для розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів: з дати 
розміщення повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за 
адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, конференц 
- зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, 
контактна особа: директор Департаменту операцій на фондовому ринку 
Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс 
(44) 393-25-80, у день проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 
держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «ТАС-
КОМБАНК» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - 
фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізич-
на особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником ак-
ціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа 
органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акці-
онер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчи-
няють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною устано-
вою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі 
та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника.

СпоСтереЖна рада ат «таСКомбанК».

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «таСКомбанК»

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

рення, припинення його філій, представництв.
II. текст повідомлення

07.05.2018р., протокол 07/05-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 

НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про ліквідацію філії Това-
риства в Азербайджанській Республiці (далі - Філія).

Мiсцезнаходження Філії: Азербайджанська Республiка, AZ1073,  
м. Баку, район міста – Ясамальський, проспект Г.Джавида, квартал 522, 
буд. А, кв.11.

Дані про основний вид економічної діяльності Філії: дослідження 
кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Причина ліквідації Філії: у зв’язку з відсутністю необхідності в діяльності 
філії Товариства в Азербайджанській Республіці для представництва інтер-
есів Товариства на ринку товарів, робіт, послуг Азербайджанської Респу-
бліки. 

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

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

Генеральний директор   Цимбал О.Ю.  08.05.2018р.

пУблIчне аКцIонерне товариСтво 
«СУмСьКе маШинобУдIвне наУКововиробниче об’Єднання»
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повідомлення про особливу інформацію емітента
пУблІчне аКцІонерне товариСтво по ГаЗо

поСтачаннЮ та ГаЗифІКацІї «вІнницяГаЗ» (Код 
ЄДРПОУ 03338649) (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого21012, 
Україна, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Костя Широцько-
го, буд. 24,електронна поштова адреса office@vngas.com.ua, міжміський код 
та телефон (0432)278092, повідомляє про виникнення особливої інформації, 
а саме: - зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів.

Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 10.05.2018р.

Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет http://vn.104.ua/ 
_____ 10.05.2018р.

Зміст інформації: Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ВІННИЦЯГАЗ» вiд 29.03.2018 р. прийнято рішення «Внести зміни та до-
повнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій 
редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням 
чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства». До-
ручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки 
(з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 року дер-
жавну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими 
Загальними зборами Товариства». На виконання рішення Загальних збо-
рів акціонерів, 05.05.2018р. здійснено державну реєстрацію Статут Това-
риства. 

пат «вІнницяГаЗ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ОКТЯБРЬ"
2. Код за ЄДРПОУ 00414552
3. Місцезнаходження 85506, Донецька обл., 

Великоновосiлкiвський район, 
селище Благодатне, ВУЛИЦЯ 
МIЧУРIНА, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та 
факс

38062432244 80624391629

5. Електронна поштова 
адреса

kochkalovA@ulf.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://agro-octyabr.com.ua/

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

II. текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКТЯБРЬ» повідомляє про 

спростування частини особливої інформації емітента від 26.04.2018р., а 
саме:

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №7 вiд 26.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдстава прийнятого рiшення - обрання нових членiв Наглядової 
ради.

Обрано членом Наглядової ради - Шульган Ярослав Миколайович. 
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог за-
конодавства. Шульган Я.М. є представником акцiонера - юридичної особи 
ТОВ «Спецагропроект», яка володiє 95,2804% Статутного капiталу 
емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду 
юриста ПрАТ «Райз-Максимко». 26.04.2016 був обраний Членом Наглядо-
вої ради Товариства.

Офіційне друковане видання (найменування, дата і номер офіційного 
друкованого видання), в якому було опубліковано інформацію, що підлягає 
спростуванню: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» №81 (2834) від 27.04.2018

Виправлена та достовірна частина особливої інформації емітента від 
26.04.2018р.:

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №7 вiд 26.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдстава прийнятого рiшення - обрання нових членiв Наглядової 
ради.

Обрано членом Наглядової ради - Костиркiну Наталiю Олексiївну. 
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог за-
конодавства. Костиркiна Н.О. є представником акцiонера - юридичної осо-
би ТОВ «Спецагропроект», яка володiє 95,2804% Статутного капiталу 
емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
обiймала посаду Начальника вiддiлу договiрно-правової роботи 
ПрАТ «Райз-Максимко». 26.04.2016 була обрана Членом Наглядової 
ради Товариства.

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 КОРЕНЄВ АРТЕМ АНАТОЛIЙОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 10.05.2018

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво 
“оКтябрь”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУблIчне аКцIонерне то

вариСтво по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифIКацIї 
"хмельницьКГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05395598
3. Місцезнаходження: 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, 

просп. Миру, 41
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382)71-22-20 71-04-62
5. Електронна поштова адреса: Olena.Schabelska@kmgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://km.104.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» вiд 10 травня 
2018 року (протокол № 10/05-2018) члена Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬ-
НИЦЬКГАЗ» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony HowardBrown) - 
представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764, обрано Головою Наглядової ради 
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Представник акцiонерачасткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних та iнформацiї щодо iнших посад, якi обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особа була обрана до складу Наглядової ради на Загальних 
зборах акцiонерiв 29.03.2018р. з 01.05.2018р. Строк, на який обрано по-
садову особу - 3 (три) роки.

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 Юрченко Михайло Борисович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.05.2018
(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Вінницяфармація»
2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд.39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteca.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://apteca.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою Товариства 08.05.2018 р. прийнято рішення обра-

ти Головою Наглядової ради Колоколова Віталія Геннадійовича. Підста-
ва такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 08.05.2018 р. 
(Протокол №5 від 08.05.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 
0,004942%. Строк, на який обрано, - на 3 роки. Посади, які обіймала по-
садова особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, юрист, дирек-
тор.

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

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

2. Голова Правління Гасевич В.В. 10.05.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«вІнницяфармацІя»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІ-
ПРОАЗОТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам`янське , вул. С.Х. Горобця,1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: poida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 26.04.2018 р., прийнято 

рішенння про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне 
Товариство та зміну найменування Товариства.

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному державному peecтpi юридичних ociб, 
фізичних ociб - підприємців та громадських формувань: 10.05.2018 р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ». Повне найменування акціонер-
ного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРО-
АЗОТ».

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

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

2. Голови правління  Сідоров С.л.
11.05.2018

аКцІонерне товариСтво «днІпроаЗот»

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтавСьКий КомбІКормовий Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00952189;3. Місцезнаходження 36007, Україна, 
полтавська область, м. полтава, вул. маршала бiрюзова, 43а

4. Міжміський код, телефон та факс 0532610805; 0532509150
5. Електронна поштова адреса pkzemitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://patpkz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
11.05.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (протокол На-
глядової ради №4 від 11.05.2018р .) прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора Бражник Світлани Василівни 
за рішенням Наглядової ради. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Обіймає дану посаду з 17.05.2017 р. (строк закінчення повнова-
жень - 16.05.2018 р. включно). Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду Директора Бражник Світлану Василівну за рішен-
ням Наглядової ради. Посадова особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Осо-
бу обрано на 1 рік (з 17.05.2018 р. до 16.05.2019 р. включно). До обрання 
протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: Директор 
ПрАТ «ПКЗ», юрисконсульт, провідний юрисконсульт, заступник начальни-
ка юридичного відділу ТОВ «БУРАТ-АГРО». Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

директор бражник Світлана василівна підпис, м. п. 11.05.2018 р.
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»
місцезнаходження товариства згідно з його статутом:
04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі ПАТ «УКР-

НАФТА» або Товариство) повідомляє Вас, що 14 червня 2018 року о 
12.30 годині відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» за 
адресою місцезнаходження Товариства: 04053, Україна, м. Київ, несторів
ський пров., 35 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 14 червня 2018 року з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою про-
ведення зборів: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (пер-
ший поверх, зал проведення загальних зборів).

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 24.00 годину за 3 (три) 
робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00 годину 08 червня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтер-
еси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14 червня 2018 року 
(включно) в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. 
до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 9, 
ПАТ «УКРНАФТА». Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 
506-10-45. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів 
особа – Джонатан Поппер, Заступник Голови Правління, Виконавчий Віце-
Президент з питань корпоративної стратегії та розвитку.

14 червня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 
України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 
формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний 
загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп това-
риством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього За-
кону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині 
для всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кож-
ний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інфор-
мацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (ак-
ціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 
загальних зборів. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвід-

чується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотарі-
альні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіре-
ність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може міс-
тити завдання щодо голосування. 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. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів – 20 квітня 2018 р., загальна кіль-
кість акцій Товариства складає 54 228 510 (п'ятдесят чотири мільйони двісті 
двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) штук простих іменних акцій, загальна 
кількість голосуючих акцій – 53 580 930 (п’ятдесят три мільйони п’ятсот ві-
сімдесят тисяч дев’ятсот тридцять) штук простих іменних.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
проект порядку денного загальних зборів: 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затверджен-

ня заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари-

ства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової 
ради.
проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів 

акціонерів
1. З першого питання 
порядку денного 
«Обрання Лічильної 
комісії Загальних зборів 
акціонерів Товариства»
2. 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акці-
онерів Товариства у наступному складі:
- 5 працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«УКРНАФТОГАЗ»
- Кухтей Олексій Степанович (за згодою);
- Папуша Олександр Миколайович (за згодою);
- Пташник Андрій Юрійович (за згодою);
- Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою);
- Сезонов Олександр Ігорович (за згодою);
- Серга Володимир Станіславович (за згодою).
Встановити термін дії повноважень даної лі-
чильної комісії – з моменту її обрання та до за-
кінчення загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. З другого питання 
порядку денного 
«Обрання Голови та 
секретаря Загальних 
зборів акціонерів 
Товариства»

Обрати: 
Головою Загальних зборів Товариства – Теклю-
ка Ярослава Володимировича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – За-
гнітко Поліну Михайлівну.

4. З третього питання 
порядку денного 
«Затвердження порядку 
та способу засвідчення 
бюлетеню»

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бю-
летеню.

5. З четвертого питання 
порядку денного 
«Затвердження порядку 
(регламенту) проведення 
Загальних зборів 
акціонерів Товариства»

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів 
акціонерів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку 
денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обгово-
реннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 
3 хвилин.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво «УКрнафта»
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- Для виступів на Загальних зборах акціонерів 
Товариства слово може бути надане лише акці-
онерам або їх уповноваженим особам та пред-
ставникам Правління, Наглядової ради, Ревізій-
ної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та 
секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові 
та членам реєстраційної та лічильної комісій.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку 
денного Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, запис для надання слова по питанням по-
рядку денного, надаються виключно у письмо-
вому вигляді Голові та секретарю Загальних 
зборів акціонерів Товариства через членів Лі-
чильної комісії, що присутні у залі, до моменту 
початку розгляду відповідного питання порядку 
денного із зазначенням прізвища та імені (най-
менування) акціонера або його представника, 
та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів проводиться виключно з 
використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст, яких були затверджені відповідно 
до чинного законодавства Наглядовою радою 
Товариства, та які були видані учасникам За-
гальних зборів акціонерів Товариства для голо-
сування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомо-
гою електронних засобів та/або шляхом підра-
хунку голосів членами Лічильної комісії. Підра-
хунок голосів за результатами голосування з 
питання «Обрання Лічильної комісії Загальних 
зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічиль-
на комісія, яка сформована Наглядовою радою 
відповідно до чинного законодавства. Оголо-
шення результатів голосування та прийнятих 
рішень здійснює Голова Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недій-
сним у разі:
а) якщо він відрізняється від офіційно виготов-
леного зразка;
б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, 
ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної осо-
би у разі, якщо вона є акціонером; 
в) він складається з кількох аркушів, які не про-
нумеровані; 
г) акціонер (представник акціонера) не позначив 
в бюлетені жодного або позначив більше одного 
варіанта голосування щодо одного проекту рі-
шення; 
д) акціонер (представник акціонера) зазначив у 
бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому на-
лежить за таким голосуванням (кумулятивне го-
лосування).
- Бюлетені для голосування, що визнані недійсни-
ми, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується лі-
чильною комісією, якщо він не надійшов до лі-
чильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Допускається фіксація технічними засобами ходу 
загальних зборів або розгляду окремих питань.
- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх 
представниками, посадовими особами Товари-
ства, запрошеними особами на Збори – на За-
гальні збори акціонерів не допускаються (окрім 
представників засобів масової інформації). 
Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах 
акціонерів Товариства (в тому числі засобами 
масової інформації) допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товари-
ства від імені Загальних зборів акціонерів Товари-
ства підписують обрані Голова та Секретар За-
гальних зборів акціонерів Товариства. Протокол 
підшивається, скріплюється печаткою Товариства 
та підписом Голови Правління Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під 
час проведення цих Загальних зборів акціонерів 
Товариства керуватися нормами Статуту, внутріш-
ніх положень та чинного законодавства України.

6. З п’ятого питання по
рядку денного «Розгляд 
звіту Правління Товари-
ства за 2017 рік та затвер-
дження заходів за резуль-
татами його розгляду»

Звіт Правління Товариства за 2017 рік взяти до 
відома.

7. З шостого питання по
рядку денного «Розгляд 
звіту Наглядової ради То-
вариства за 2017 рік та за-
твердження заходів за ре-
зультатами його розгляду»

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2017 рік.

8. З сьомого питання 
порядку денного
«Розгляд висновків зо-
внішнього аудиту за 
2017 рік та затвердження 
заходів за результатами 
його розгляду» 

Затвердити заходи, які будуть надані Наглядо-
вою радою та/або акціонерами.

З восьмого питання по
рядку денного «Затвер-
дження звіту та висновків 
Ревізійної комісії за 
2017 рік»

проект рішення №1
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік.
проект рішення №2
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік взяти до відома.

З дев’ятого питання по
рядку денного «Затвер-
дження річного звіту та 
балансу Товариства за 
2017 рік»

проект рішення №1 
Звіт та баланс Товариства за 2017 рік, складені 
за МСФЗ, затвердити.
проект рішення №2
Звіт та баланс Товариства за 2017 рік, складені 
за МСФЗ, взяти до відома.

З десятого питання по
рядку денного «Розподіл 
прибутку і збитків Товари-
ства за підсумками 
2017 року»

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку диві-
денди не нараховувати. Порядок покриття збит-
ків Товариства за 2017 рік за поданням Правлін-
ня Товариства взяти до відома.

З одинадцятого питан
ня порядку денного 
«Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту 
Правління, звіту Наглядо-
вої ради та звіту Ревізій-
ної комісії Товариства за 
2017 рік»

проект рішення №1
Визнати роботу Правління Товариства за 
2017 рік незадовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 
2017 рік задовільною. 
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік 
взяти до відома.
проект рішення №2
Визнати роботу Правління Товариства за 
2017 рік задовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 
2017 рік задовільною. 
Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік 
взяти до відома.
проект рішення №3
Визнати роботу Правління Товариства за 
2017 рік задовільною.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 
2017 рік задовільною. 
Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 
2017 рік задовільною.

З дванадцятого 
питання порядку 
денного «Припинення 
повноважень Голови та 
членів Наглядової ради 
Товариства»

Припинити повноваження Голови та членів Нагля-
дової ради Товариства з дати прийняття цього рі-
шення Загальними зборами акціонерів Товариства:
Коболєва Андрія Володимировича
Вітренка Юрія Юрійовича
Коновця Сергія Олександровича
Теклюка Ярослава Володимировича
Пожидаєва Костянтина Миколайовича
Загнітко Поліни Михайлівни
Ємцева Володимира Олександровича
Юхименка Максима Петровича
Лазоренка Владислава Петровича
Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)
Maria Pitta (Марія Пітта)

З тринадцятого 
питання порядку 
денного «Обрання 
членів Наглядової ради 
Товариства»

Обрати членів Наглядової ради шляхом кумуля-
тивного голосування із числа кандидатів, запро-
понованих акціонерами. 
Встановити строк повноважень членів Наглядо-
вої ради – три роки з моменту обрання.

З чотирнадцятого 
питання порядку 
денного «Обрання 
Голови Наглядової ради 
Товариства»

Обрати Головою Наглядової ради особу із чле-
нів Наглядової ради, обраних шляхом кумуля-
тивного голосування із числа кандидатів, запро-
понованих акціонерами.
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З п’ятнадцятого питан
ня порядку денного «За-
твердження умов 
цивільно-правових або 
трудових договорів 
(контрактів), що уклада-
тимуться з Головою та 
членами Наглядової 
ради, встановлення роз-
міру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповно-
важується на підписання 
договорів (контрактів) з 
Головою та членами На-
глядової ради»

Затвердити умови цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з Головою та членами На-
глядової ради. Уповноважити Голову Правління 
(або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Го-
лови Правління) протягом одного місяця з дати 
прийняття цього рішення підписати від імені То-
вариства цивільно-правові договори з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства, умови 
яких затверджено Загальними зборами акціоне-
рів Товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: www.ukrnafta.com 
основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства 

за 2017 рік
найменування показника період

Звітний
(2017 рік)

попередній
(2016 рік)

Усього активів 34 387 198 33 249 809

Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 399 311 14 464 452
Запаси 5 199 130 4 061 772
Сумарна дебіторська заборгованість 5 751 301 6 161 600
Гроші та їх еквіваленти 380 996 246 158
Нерозподілений прибуток (14 715 062) (15 027 044)
Власний капітал 3 172 387 2 749 583
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 010 972 1 010 972
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 814 520 1 691 619
Поточні зобов'язання і забезпечення 29 400 291 28 808 607
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

444 360 (8 739 303)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 54 228 510 54 228 510
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

8,19 (161,16)

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», 
цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитар-
ною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 
власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери 
на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, з 
12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосу-
ванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реє-
страції акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів 
товариства 14 червня 2018 р., ПАТ «УКРНАФТА» наголошує на необхіднос-
ті укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45 пат «УКрнафта»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Листом вiд 04.05.2018 акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом - Товариство)
- ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" (iдентифiкацiйний код 36678549, є влас-
ником 1814264 шт. простих iменних акцiй Товариства), отриманого Това-
риством 08.05.2018 вхiдний №1480/010.01-07, вiдповiдно до прав, що на-
данi вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд
17.09.2008 №514-VI повiдомив про наступну замiну члена Наглядової ра-
ди Товариства:

- Машковцев Сергiй Вячеславович - представник акцiонера ТОВ
"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" вiдкликається зi складу Наглядової ради Това-
риства та повноваження члена Наглядової ради Товариства Машковцева
С.В. припиняються з моменту отримання Товариством цього повiдомлен-
ня, а саме з 08.05.2018. Машковцев Сергiй Вячеславович (згоди на роз-
криття паспортних данних не надано) перебував на посадi члена Наглядо-
вої ради Товариства протягом 1 тижня з 27.04.2018. Не є власником акцiй
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та не має непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини.

Листом вiд 04.05.2018 акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом - Товариство)
- ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" (iдентифiкацiйний код 36678549, є влас-
ником 1814264 шт. простих iменних акцiй Товариства), отриманого Това-
риством 08.05.2018 вхiдний №1480/010.01-07, вiдповiдно до прав, що на-
данi вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд
17.09.2008 №514-VI повiдомив про наступну замiну члена Наглядової ра-
ди Товариства:

- Терещук Олександр Олександрович (не є власником акцiй ПрАТ "ПЕ-
ЕМ "ЦЕК") строком на два роки, призначається новим членом Наглядової
ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI
ПРОЕКТИ" та новий член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Терещук
Олександр Олександрович набуває повноважень з моменту отримання
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" цього повiдомлення, а саме з 08.05.2018.. Терещук
Олександр Олександрович (згоди на розкриття паспортних данних не на-
дано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 17.05.2007
року по 31.08.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", головний
юрисконсульт; з 01.09.2011 року по 17.07.2015 року - Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", головний юрис-
консульт з питань у галузi електроенергетики; з 18.07.2015 року по тепе-
рiшнiй час - Компанiя ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED,
Голова представництва. Посадова особа не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Терещук О.О. є афiлiйованою особою То-
вариства.Акцiонери Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих ак-
цiй, що є його афiлiйованими особами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", що є власником 1 814
264 (один мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт.
простих iменних акцiй Товариства. Посадових осiб Товариства, що є його
афiлiйованими особами, не має.

Є представником акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", що є власником 1 814 264 (один
мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт. простих
iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор-Голова Правлiння 

Корса Микола Вiкторович 10.05.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛI-
ЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01033409
3. Місцезнаходження: 51217, смт.Мелiоративне, вул. Заводська,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0977284514 
5. Електронна поштова адреса: zhbi@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zhbi.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Новомосковс-

ький завод залiзобетонних виробiв" вирiшено: 1.Затвердити проект догово-
ру по передачi в оренду ТОВ "Мiнторг" нерухомого майна (основнi засоби)
Товариства. 2. Надати повноваження в.о.голови правлiння Логвиненко
В.М.на укладання договору по передачi в оренду ТОВ "Мiнторг" нерухомо-
го майна (основнi засоби) Товариства. Протокол засiдання наглядової ра-
ди Товариства вiд 11.05.2018р. (Дата прийняття рішення).  Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину 2244 тис. грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12528
тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 17,9.

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 

Логвиненко Вiктор Миколайович
11.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВМІСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03359552
3. Місцезнаходження: 61004 місто Харків, Москалівська 57/59
4. Міжміський код, телефон та факс: +380577630792, +380577630792
5. Електронна поштова адреса: nina.tereschenko@khgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http//khgor.104.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 протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "Харківміськгаз"

від 10.05.2018 р. № 10/05-2018 відбулися зміни  у складі посадових осіб
емітента, а саме:  зі складу членів Наглядової ради Товариства обрано Го-

лову Наглядової ради ПАТ "Харківміськгаз" - Девіда Ентоні Ховарда Бра-
уна (David Antony Howard Brown) - представника акціонера ТАНТЕР ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090. 

Розмір пакету акцій емітента, який належить посадовій особі - 0% . По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дана особа пе-
ребувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" з
01.05.2016 р. (відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товарис-
тва від 15.04.2016 р., 04.04.2017 р.та 03.04.2018 р. ), в попередній раз був
обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" - з
18.04.2017 р. Інша інформація щодо посад, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років відсутня. Строк, на який обрано посадову особу - до
переобрання.

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 Джиоєв Рафаель Леванович
11.05.2018 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 Публічне акціонерне товариство 

по газопостачанню та газифіка-
ції "ВІННИЦЯГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров. Костя 

Широцького, 24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vn.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Вiнницягаз»вiд 

29.03.2018 р.(протокол №1) з 01.05.2018 р. обрано членом Наглядової 

ради Товариства Девiда Ентонi Ховард Брауна (David Antony Howard 
Brown) , представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 . Посадова особа ,член 
Наглядової ради не надала згоди на розкриття паспортних даних ; не 
володiє простими iменними акцiями Товариства; не є афiлiйованою осо-
бою Товариства. Посадову особу обрано на три роки.Щомiсячна оплата 
згiдно цивiльно-правового договору,непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протоколом № 10/05-2018 засідання Наглядо-
вої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТА-
ЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» від 10 травня 2018 р. Девіда Ен-
тоні Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) обрано Головою 
Наглядової ради Товариства .

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 Кривак о.а.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.10
(дата)

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифІКацІї “вІнницяГаЗ”

річні Загальні збори акціонерів 
публічного акціонерного товариства 

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«Синергія5»

20 червня 2018 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдач-
ного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні Загальні збори 
(далі – «Загальні збори») публічного акціонерного товариства «Закри
тий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«Синергія5» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35331070, місцезнахо-
дження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»).

Пропонується наступний порядок денний Загальних зборів:
1. Про результати діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження 

річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про продовження строку діяльності Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про 

продовження строку діяльності Товариства.
5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження змін до регламенту Товариства. 
7. Про затвердження планів Товариства на 2018 рік.
8. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем 

активів корпоративного інвестиційного фонду.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

значених загальних зборах Товариства, є 14 червня 2018 року (станом на 
24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з проектом (проектами) рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Петра 
Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, конференц-зал) у робочі дні з 
10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Това-
риства Мельничук Віталій Григорович.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 20 червня 2018 року з 
13.00 до 13.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціо-
нерів – також довіреність.

УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депо-
зитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховува-
тись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. Це 
зауваження не стосується акціонерів, акції яких обліковуються на рахун-
ках в ЦП в інших депозитарних установах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова наглядової ради
пат «ЗнКІф «Синергія5»  в.Г. мельничук

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«ЗаКритий недиверСифІКований Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд «СинерГІя5»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧ-
НА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31793056
3. Місцезнаходження: 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562310393 0562312480
5. Електронна поштова адреса: prat_cec@cek.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: cek.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Листом вiд 04.05.2018 акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом - Товариство)
- ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" (iдентифiкацiйний код 36678549, є влас-
ником 1814264 шт. простих iменних акцiй Товариства), отриманого Това-
риством 08.05.2018 вхiдний №1480/010.01-07, вiдповiдно до прав, що на-
данi вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд
17.09.2008 №514-VI повiдомив про наступну замiну члена Наглядової ра-
ди Товариства:

- Машковцев Сергiй Вячеславович - представник акцiонера ТОВ
"ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" вiдкликається зi складу Наглядової ради Това-
риства та повноваження члена Наглядової ради Товариства Машковцева
С.В. припиняються з моменту отримання Товариством цього повiдомлен-
ня, а саме з 08.05.2018. Машковцев Сергiй Вячеславович (згоди на роз-
криття паспортних данних не надано) перебував на посадi члена Наглядо-
вої ради Товариства протягом 1 тижня з 27.04.2018. Не є власником акцiй
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та не має непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини.

Листом вiд 04.05.2018 акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом - Товариство)
- ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" (iдентифiкацiйний код 36678549, є влас-
ником 1814264 шт. простих iменних акцiй Товариства), отриманого Това-
риством 08.05.2018 вхiдний №1480/010.01-07, вiдповiдно до прав, що на-
данi вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд
17.09.2008 №514-VI повiдомив про наступну замiну члена Наглядової ра-
ди Товариства:

- Терещук Олександр Олександрович (не є власником акцiй ПрАТ "ПЕ-
ЕМ "ЦЕК") строком на два роки, призначається новим членом Наглядової
ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - представником акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI
ПРОЕКТИ" та новий член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" Терещук
Олександр Олександрович набуває повноважень з моменту отримання
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" цього повiдомлення, а саме з 08.05.2018.. Терещук
Олександр Олександрович (згоди на розкриття паспортних данних не на-
дано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 17.05.2007
року по 31.08.2011 року - ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент", головний
юрисконсульт; з 01.09.2011 року по 17.07.2015 року - Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю "Енергетичний стандарт (Україна)", головний юрис-
консульт з питань у галузi електроенергетики; з 18.07.2015 року по тепе-
рiшнiй час - Компанiя ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED,
Голова представництва. Посадова особа не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Терещук О.О. є афiлiйованою особою То-
вариства.Акцiонери Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих ак-
цiй, що є його афiлiйованими особами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", що є власником 1 814
264 (один мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт.
простих iменних акцiй Товариства. Посадових осiб Товариства, що є його
афiлiйованими особами, не має.

Є представником акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", що є власником 1 814 264 (один
мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт. простих
iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор-Голова Правлiння 

Корса Микола Вiкторович 10.05.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛI-
ЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01033409
3. Місцезнаходження: 51217, смт.Мелiоративне, вул. Заводська,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0977284514 
5. Електронна поштова адреса: zhbi@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zhbi.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Новомосковс-

ький завод залiзобетонних виробiв" вирiшено: 1.Затвердити проект догово-
ру по передачi в оренду ТОВ "Мiнторг" нерухомого майна (основнi засоби)
Товариства. 2. Надати повноваження в.о.голови правлiння Логвиненко
В.М.на укладання договору по передачi в оренду ТОВ "Мiнторг" нерухомо-
го майна (основнi засоби) Товариства. Протокол засiдання наглядової ра-
ди Товариства вiд 11.05.2018р. (Дата прийняття рішення).  Ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом правочину 2244 тис. грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12528
тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках) 17,9.

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 

Логвиненко Вiктор Миколайович
11.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВМІСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03359552
3. Місцезнаходження: 61004 місто Харків, Москалівська 57/59
4. Міжміський код, телефон та факс: +380577630792, +380577630792
5. Електронна поштова адреса: nina.tereschenko@khgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http//khgor.104.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 протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "Харківміськгаз"

від 10.05.2018 р. № 10/05-2018 відбулися зміни  у складі посадових осіб
емітента, а саме:  зі складу членів Наглядової ради Товариства обрано Го-

лову Наглядової ради ПАТ "Харківміськгаз" - Девіда Ентоні Ховарда Бра-
уна (David Antony Howard Brown) - представника акціонера ТАНТЕР ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090. 

Розмір пакету акцій емітента, який належить посадовій особі - 0% . По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дана особа пе-
ребувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" з
01.05.2016 р. (відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товарис-
тва від 15.04.2016 р., 04.04.2017 р.та 03.04.2018 р. ), в попередній раз був
обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" - з
18.04.2017 р. Інша інформація щодо посад, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років відсутня. Строк, на який обрано посадову особу - до
переобрання.

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 Джиоєв Рафаель Леванович
11.05.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої 
інформації про емітента

1.Загальні відомості про емітента
1.1 Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2 Організаційно-правова форма Публічне ак-
ціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4
Місцезнаходження емітента 58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5
Міжміський код, телефон та факс 0372549004 1.6 Електронна поштова ад-
реса office@chgas.cv.ua 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua
1.8 Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.

2. Текст повідомлення. 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз" (Протокол за-

сiдання Наглядової ради № 10/05-2018 вiд 10.05.2018 р.) вiдбулися змiни
у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати члена
Наглядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David

Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 - Головою Наг-
лядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз". Дана посадова особа не володiє часткою
в статутному капiталi Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї про
паспортнi данi не надавав. З 01.05.2016 р. перебував на посадi Члена Наг-
лядової ради та 27.05.2016р. обрано Головою Наглядової ради,
30.03.2017р. обрано Членом Наглядової ради товариства, 18.04.2017р. об-
рано Головою Наглядової ради, 28.03.2018р. обрано Членом Наглядової
ради. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом п'яти ро-
кiв вiдсутня. Непогашених судимостей немає. Обрано на строк до наступ-
них рiчних Загальних зборiв Товариства.

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

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

Голова правління 
Горда Віктор Євгенович 

10.05.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

Текст повідомлення:
10 травня 2018 року наглядовою радою приватного акціонерного това-

риства "Торговий дім "Гідросила" прийнято рішення про встановлення да-
ти складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-
рядок та строк їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату

дивідендів - 30 квітня 2018 року. Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів - 25 травня 2018 року. Розмір дивідендів,
що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 30 000 000
грн. з розрахунку 600 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з
29.05.2018 року по 30.10.2018 року. Спосіб виплати дивідендів - шляхом
переказу відповідної суми коштів акціонерним товариством на грошовий
рахунок акціонера в установі банку (банківський рахунок, інформація про
який зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів)
та/або шляхом поштових переказів на адресу акціонера, зазначений в пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік
осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про
банківський рахунок) та/або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови
правління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександро-
вич.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 740 22 73, 056 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №10/05-2018 вiд

10.05.2018 року обрано Голову Наглядової ради Девiда Ентонi Ховарда
Брауна (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ТАНТЕР ХОЛ-
ДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE173090. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних данних та iнформацiї щодо мiсця роботи та посад, якi займав
протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки.

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

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

2. Голова Правління Пікінер С.Ю. 10.05.2018 р.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«вЗУттяІф»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації.

І. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 

«вЗУттяІф» 2. Код за ЄДРПОУ: 01554522. 3. Місцезнаходження: 76019, 
Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул.Торгова, 3. 4. Між-
міський код, телефон, факс: (03422) 225-40. 5. Електронна поштова адре-
са: info@vzuttjaif.prat.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.vzuttjaif.prat.ua . 7. Вид особли-
вої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів емітента 08.05.2018р. прийнято рі-

шення щодо зміни складу посадових осіб, зокрема:
Гоян Іван миколайович (СС 332081 вид. Івано-Франківським МУВС 

МВС в Івано-Франківській обл. 03.07.1997р.) – переробрано членом На-
глядової ради емітента (акціонер) строком на 3 роки, володіє 12,019 % у 
статутному капіталі емітента, іншi посади, якi обiймав протягом останніх 
5 років - директор ТОВ «РЕГІСТР». Рішенням Наглядової ради від 
08.05.2018р. особу обрано Головою Наглядової ради.

матей Ірина володимирівна (СС 979774 вид. Івано-Франківським 
МУВС МВС в Івано-Франківській обл. 27.10.2000р.) - переробрано членом 
Наглядової ради емітента (акціонер) строком на 3 роки, володіє 4,903 % 
у статутному капіталі емітента, іншi посади, якi обiймала протягом остан-
ніх 5 років - Директор представництва ТОВ «Фармпланета»;

Карабін марія мартинівна (СЕ 457800 вид. Івано-Франківським МВ 
УМВС в Івано-Франківській обл. 15.07.2008р.) - припинено повноваження 
Члена Наглядової Ради у зв’язку з внесенням змін до Положення про На-
глядову раду, перебувала на посаді з 25.05.2016р., володіє 22,8365 % у 
статутному капіталі емітента;

Гоян марія дмитрівна (СС 264735 вид. Івано-Франківським МУВС 
МВС в Івано-Франківській обл. 24.05.1997р.) - обрано членом Наглядової 
ради емітента (акціонер) строком на 3 роки, володіє 9,6153 % у статутно-
му капіталі емітента, іншi посади, якi обiймала протягом останніх 5 років 
- старша медсестра Івано-Франківської міської поліклініки;

Карабін мирон михайлович (СЕ 474055 вид. Івано-Франківським МВ 
УМВС в Івано-Франківській обл. 22.10.2008р.) - припинено повноваження 
Ревізора емітента у зв’язку з тимчасовою недоцільністю функціонування 
даного органу з огляду на щорічне проведення аудиту емітента незалеж-
ним аудитором, перебував на посаді з 25.05.2016р., володіє 22,8365 % у 
статутному капіталі емітента.

Зазначені особи не мають непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Директор Матей Ю.Г.

повідомлення про виникнення особливої інформації.
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«вЗУттяІф» 2. Код за ЄДРПОУ: 01554522. 3. Місцезнаходження: 76019, 
Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул.Торгова, 3. 4. Між-
міський код, телефон, факс: (03422) 225-40. 5. Електронна поштова адре-
са: info@vzuttjaif.prat.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.vzuttjaif.prat.ua . 7. Вид особли-
вої інформації: відомості прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. текст повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента 
08.05.2018 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-
господарською дiяльнiстю емітента (в тому числi кредитних договорiв, ге-
неральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договори та 
генеральні угоди про проведення операцій з врахування, авалювання, ін-
касування, доміляції векселів, договорів поруки, договорів про надання 
гарантій, договорів факторингу (у тому числі договори про внесення змін 
доповнень до договорів, угод, контрактів) з сукупною граничною вартiстю 
30 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 1408,4 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2130,08 %. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй емiтента: 2040 . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 2040. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення - 1090; «проти» прий-
няття рiшення – 950.

ІІІ. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Матей Ю.Г.

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
пУблІчне аКцІонерне товариСтво по 

ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифІКацІї «КиївоблГаЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20578072
3. Місцезнаходження: 08150, Київська обл., м. боярка,  

Шевченка, 178
4. Міжміський код, телефон та факс: 0459835252 0442055366
5. Електронна поштова адреса: maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kv.104.ua
7. Вид особливої інформації відповідно 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 

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради, протокол № 10/05-2018 від 10.05.2018р. 

Девід Ентоні Ховард Браун, представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛІМІТЕД, НЕ 294764-обраний на посаду Голови Наглядової ради 
ПАТ «Київоблгаз» з 10.05.2018 р. Рішення прийнято на підставі результа-
тів голосування з п.1 порядку денного засідання Наглядової ради «Про 
обрання Голови Наглядової ради « Товариства. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: з 10.05.2018р. до наступних загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
Голова правління дронов д.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

приватне аКцIонерне товариСтво «КомбIнат 
ГромадСьКоГо харчУвання «новий чернIГIв»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне акцiонерне товариство 
«Комбiнат громадського харчу
вання «новий чернiгiв»

2. Код за ЄДРПОУ 03565642
3. Місцезнаходження 14005, м. чернiгiв, 

вул. п'ятницька, буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 661876 661876
5. Електронна поштова адреса stock@novyche.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http:// novyche.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 прийнято рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме продаж 
частини об'єкту нерухомого майна на граничну суму 5 750 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
6 873,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 83,66%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434894 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 358004 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення: 358004 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення: 0 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «Утримались» 0 шт.

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

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

Директор  Юрченко Євген Євгенійович
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво «вІеС банК»
повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 19358632)
Спостережна рада публічного акціонерного товариства «віес банк» 

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: публічне 

акціонерне товариство «віес банк», Україна, 79000, м. львів, вул. Гра
бовського, буд. 11. 

Дата та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 
мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів:  
22 травня 2018 року о 09:00 годині у приміщенні пат «віес банк» за 
адресою: Україна, 79000, м. львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус 
№ 2, 3й поверх, конференцзал.

перелік питань включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів акціонерів пат «віес банк».

1. Прийняття рішення про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТАСКОМБАНК».2. Про затвердження Плану реорганізації шляхом приєд-
нання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».3. Про затвер-
дження строків проведення реорганізації шляхом приєднання ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».4. Про затвердження Договору про 
приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» до 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК».5. Про ство-
рення комісії з реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВіЕс Банк».6. Про призначення персонального складу комісії з реорганізації 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк».7. Про створення 
ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цін-
ностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВіЕс Банк».8. Про призначення персонального складу ревізійної комі-
сії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що 
перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВіЕс 
Банк».9. Про призначення аудиторської фірми для проведення аудиту в рам-
ках проведення процедури реорганізації. 10. Про визначення складу Прав-
ління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», як 
Банку - правонаступника, після завершення процедури реорганізації.11. Про 
надання повноважень Спостережній раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВіЕс Банк» на внесення та затвердження змін до Плану ре-
організації та/або Договору про приєднання.

У відповідності до вимог Закону України «Про спрощення процедур ре-
організації та капіталізації банків» пропозиції до порядку денного загальних 
зборів не приймаються, матеріали загальних зборів акціонерам банку не 
надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу у робочі дні, 
робочий час за адресою місцезнаходження ПАТ «ВіЕс Банк»: Україна, 
79000, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Голова Правлін-
ня ПАТ »ВіЕс Банк» Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноваженою особою, 
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, 
є Єпішина Ірина Віталіївна. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних 
Зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування 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 голо-
сування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право 
видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах акціонерного 
товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загаль-
них Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, 
який видав довіреність, замість свого представника. Для участі у Загальних 
зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (пас-
порт). Довідки за телефонами у м. Львові (032) 255 0254, (032) 297 0583. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВіЕс Банк»: 
www.vsbank.ua.

пУблIчне аКцIонерне товариСтво по 
ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифIКацIї 

«волиньГаЗ»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство по газопостачанню та 
газифiкацiї "Волиньгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03339459
3. Місцезнаходження 43025, мiсто Луцьк,  

Iвана Франка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0332 77 69 00 0332 77 69 01
5. Електронна поштова адреса Dmytro.Gavrylyuk@rgc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vl.104.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради (Протокол № 10/05-2018 вiд 

10.05.2018 року) про обрання Голови Наглядової ради Товариства, при-
значено на посаду Голови Наглядової ради з дати прийняття цього 
рiшення:

члена Наглядової ради - Девiда Ентонi Хаварда Брауна - представни-
ка акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMEHTS LIMITED)

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Коротя Мирослав Iванович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.05.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКцIонерне товари

Ство "миКолаїв
обленерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Громадян-

ська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго» незалежно вiд 

вартостi значними правочинами є договори надання та отримання фiнансової 
допомоги.

Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» вiд 
10.05.2018 (протокол № 19) надано згоду на вчинення значного правочину, а 
саме: укладення договору про надання поворотної фiнансової допомоги 
провiдному бухгалтеру фiлiї Первомайського району Захiдного округу 
ПАТ «Миколаївобленерго» Сiкорськiй Оленi Володимирiвнi у розмiрi 
50 000,00 грн. строком на один рiк, за умови передбачення вiдповiдних витрат 
фiнансовим планом Товариства. 

Згiдно з цим Договором Позикодавець (Товариство) передає Позичальнику 
(Сiкорськiй О.В.) у власнiсть грошовi кошти в сумi 50 000,00 грн. для лiкування. 
Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю позику в строк та на умо-
вах, передбачених цим Договором.

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

М.П. 11.05.2018
(дата)
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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 пУблIчне аКцIонерне 
товариСтво по ГаЗо
поСтачаннЮ та 
ГаЗифIКацIї "Iвано
франКIвСьКГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ  

вул. Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://if.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз» 10 травня 2018 року (про-

токол № 10/05-2018) Обрано члена Наглядової ради ПАТ «IВАНО-
ФРАНКIВСЬКГАЗ» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard 
Brown), що не володiє акцiями Товариства - представника акцiонера ПЕСНЕ-
РО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 

(володiє 1 акцiєю ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз», вартiстю 0,25коп) - Головою На-
глядової ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ». Судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Iнформацiя про посади, якi посадова особа обiймала протягом п'яти останнiх 
рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди на її розголошення. Обрано на 
посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

Наглядовою радою ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз» 10 травня 2018 року 
(протокол № 10/05-2018) Обрано члена Наглядової ради ПАТ «IВАНО-
ФРАНКIВСЬКГАЗ» Мiлькевича Вiталiя Павловича, що не володiє акцiями 
ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз» - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕН-
ТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 
290927, що володiє 1 акцiєю ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз», вартiстю 0,25 коп. 
- Секретарем Наглядової ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ». Обрано на 
строк до переобрання. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Iнформацiя про посади, 
якi посадова особа обiймала протягом п'яти останнiх рокiв вiдсутня, 
оскiльки особа не надала згоди на її розголошення. Обрано на посаду чле-
на Наглядової ради з 01.05.2018 року термiном на 3 (три) роки.

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 Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.10
(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 пУблIчне аКцIонерне 

товариСтво по ГаЗо
поСтачаннЮ та ГаЗи
фI КацIї "львIвГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 м.Львiв вул. Золота,42
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 259-11-01 (032) 259-11-01
5. Електронна поштова адреса office@lvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://lv.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного то-

вариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 10 травня 2018
року ( протокол №10/05-2018 ) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 

емiтента, а саме, прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради 
ПАТ «Львiвгаз» Девiда Ентонi Ховарда Брауна ( David Antony Howard 
Brown) - представника акцiонера Песнеро Iнвестментс Лiмiтед ( 
PESNERO INVESTMENTS LIMITED ), HЕ 294764 - Головою Наглядової 
ради ПАТ «Львiвгаз». Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iнформацiя про 
строк, на який призначено (обрано) особу та iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного то-
вариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 10 травня 2018 
року ( протокол №10/05-2018 ) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 
емiтента, а саме, прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради ПАТ 
«Львiвгаз» Мiлькевича Вiталiя Павловича - представника акцiонера Соль-
воторе Ентерпрайзез Лiмiтед (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED ), HE 
290927 - Секретарем Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз».Часткою в статутi 
капiталi Товариства не володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних да-
них не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Iнформацiя про

строк, на який призначено (обрано) особу та iншi посади, якi обiймала 
ця 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 згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Войсович Юрiй Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.10
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУблIчне аКцIонерне то

вариСтво по ГаЗопоСта
чаннЮ та ГаЗифI КацIї 
«миКолаївГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 05410263
3. Місцезнаходження 54000 м. Миколаїв Погранична, 159
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
5. Електронна поштова адреса Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://mk.104.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Згiдно протоколу №10/05-2018 засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛА-

ЇВГАЗ» вiд 10.05.2018 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме, прийнято рiшення: обрати члена Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВ-
ГАЗ» Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown), що не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства - представника акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764 (володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% 
(1 шт. простих iменних акцiй)- Головою Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВ-
ГАЗ». Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiя щодо 
iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня, 
оскiльки особа не надала згоди на її розголошення. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано на посаду члена Наглядової 
ради з 01.05.2018р. термiном на 3 (три) роки.

Згiдно протоколу №10/05-2018 засiдання Наглядової ради 
ПАТ «МИКОЛАЇВ ГАЗ» вiд 10.05.2018 року вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме, прийнято рiшення: обрати члена Наглядової 
ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» Мiлькевича Вiталiя Павловича, що не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства - представника акцiонера СОЛЬ-
ВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES 
LIMITED), HE 290927 (володiє часткою у статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй) - Секретарем Наглядової 
ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ». Згода на розкриття паспортних даних не нада-
на. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди на її розголошення. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано 
на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2018р. термiном на 3 (три) роки.

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 Попов Павло Анатолiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.10
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №90, 14 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

приватне аКцIонерне това
риСтво "IнвеСт бУдСервIС"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

32244833

3. Місцезнаходження емітента 03115 м. Киiв вул. Святошинська, буд. 34
4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

0442807091 0442807091

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

vatinvestbud@mylink.biz

6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації 

www.invest-buds.pat.ua

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

2. текст повідомлення
Засiданням Наглядової Ради Товариства вiд 10.05.2018 р. (протокол б/н 

вiд 10.05.2018 р.) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: 
- про припинення повноважень Голови Правлiння Товариства Косенка Iгора 
Степановича у зв'язку з наближенням термiну спливу виконання їм своїх пов-
новажень (згоду, щодо розкриття паспортних даних, посадовою особою не 
надано). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Термiн перебування 
на посадi - 8 рокiв (з моменту першого обрання). Зазначена особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. - про обрання на по-
саду Голови Правлiння Товариства - Косенка Iгора Степановича (згоду, щодо 
розкриття паспортних даних, посадовою особою не надано). Частка у статут-
ному капiталi товариства - 0%. Обирається термiном на 5 рокiв. Зазначена 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор.

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.
Голова правлiння ____________ Косенко Iгор Степанович
   М.П.

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 пУблIчне аКцIонерне то
вариСтво по ГаЗопоСта
чаннЮ та ГаЗифIКацIї 
"ЗапорIЖГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Заводська,7
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 д/н
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

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

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 10/05-2018 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 10.05.2018р.) обра-
но члена Наглядової Ради Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard 
Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 - Головою Наглядової ради 
ПАТ «ЗАПОРIЖГАЗ». 

а) Iнформацiя про посадову особу: Девiд Ентонi Ховард Браун (David 
Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764;

б) Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та 
iншої iнформацiї i iнформацiї, щодо iнших посад, якi обiймала протягом 
останнiх пяти рокiв . 

в) Не володiє простими iменними акцiями Товариства;
г) Не є афiлiйованою особою Товариства;
д) Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

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

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

2. Найменування посади Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої 
інформації про емітента

1.Загальні відомості про емітента
1.1 Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2 Організаційно-правова форма Публічне ак-
ціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4
Місцезнаходження емітента 58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5
Міжміський код, телефон та факс 0372549004 1.6 Електронна поштова ад-
реса office@chgas.cv.ua 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua
1.8 Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.

2. Текст повідомлення. 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз" (Протокол за-

сiдання Наглядової ради № 10/05-2018 вiд 10.05.2018 р.) вiдбулися змiни
у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати члена
Наглядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David

Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 - Головою Наг-
лядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз". Дана посадова особа не володiє часткою
в статутному капiталi Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї про
паспортнi данi не надавав. З 01.05.2016 р. перебував на посадi Члена Наг-
лядової ради та 27.05.2016р. обрано Головою Наглядової ради,
30.03.2017р. обрано Членом Наглядової ради товариства, 18.04.2017р. об-
рано Головою Наглядової ради, 28.03.2018р. обрано Членом Наглядової
ради. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом п'яти ро-
кiв вiдсутня. Непогашених судимостей немає. Обрано на строк до наступ-
них рiчних Загальних зборiв Товариства.

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

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

Голова правління 
Горда Віктор Євгенович 

10.05.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

Текст повідомлення:
10 травня 2018 року наглядовою радою приватного акціонерного това-

риства "Торговий дім "Гідросила" прийнято рішення про встановлення да-
ти складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-
рядок та строк їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату

дивідендів - 30 квітня 2018 року. Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів - 25 травня 2018 року. Розмір дивідендів,
що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 30 000 000
грн. з розрахунку 600 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з
29.05.2018 року по 30.10.2018 року. Спосіб виплати дивідендів - шляхом
переказу відповідної суми коштів акціонерним товариством на грошовий
рахунок акціонера в установі банку (банківський рахунок, інформація про
який зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів)
та/або шляхом поштових переказів на адресу акціонера, зазначений в пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік
осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про
банківський рахунок) та/або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови
правління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександро-
вич.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 740 22 73, 056 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №10/05-2018 вiд

10.05.2018 року обрано Голову Наглядової ради Девiда Ентонi Ховарда
Брауна (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ТАНТЕР ХОЛ-
ДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE173090. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних данних та iнформацiї щодо мiсця роботи та посад, якi займав
протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки.

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

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

2. Голова Правління Пікінер С.Ю. 10.05.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Тисменицягаз"
2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 м.Тисмениця вул.Вiсконта,3
4. Міжміський код, телефон та факс 03436 21255 03436 21455
5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://ts.104.ua

7. Вид особливої інформації
II. текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Тисменицягаз» вiд 10.05.2018 р. об-

рано Головою Наглядової ради члена Наглядової ради Девiда Ентонi Хо-
варда Брауна(David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕС-
НЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД(PESNERO INVESTMENTS LIMITED) HE 
294764(протокол № 10/05-2018). Часткою у статутному капiталi не володiє. 
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та iнформацiї 
щодо посад, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної сулимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду обрано строком до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства.

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 Вiтюк Василь Васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.05.10

(дата)

пУблIчне аКцIонерне товариСтво “тиСменицяГаЗ”

Повідомлення про виникнення особливої 
інформації про емітента

1.Загальні відомості про емітента
1.1 Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2 Організаційно-правова форма Публічне ак-
ціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4
Місцезнаходження емітента 58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5
Міжміський код, телефон та факс 0372549004 1.6 Електронна поштова ад-
реса office@chgas.cv.ua 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua
1.8 Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.

2. Текст повідомлення. 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз" (Протокол за-

сiдання Наглядової ради № 10/05-2018 вiд 10.05.2018 р.) вiдбулися змiни
у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати члена
Наглядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David

Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 - Головою Наг-
лядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз". Дана посадова особа не володiє часткою
в статутному капiталi Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї про
паспортнi данi не надавав. З 01.05.2016 р. перебував на посадi Члена Наг-
лядової ради та 27.05.2016р. обрано Головою Наглядової ради,
30.03.2017р. обрано Членом Наглядової ради товариства, 18.04.2017р. об-
рано Головою Наглядової ради, 28.03.2018р. обрано Членом Наглядової
ради. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом п'яти ро-
кiв вiдсутня. Непогашених судимостей немає. Обрано на строк до наступ-
них рiчних Загальних зборiв Товариства.

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

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

Голова правління 
Горда Віктор Євгенович 

10.05.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

Текст повідомлення:
10 травня 2018 року наглядовою радою приватного акціонерного това-

риства "Торговий дім "Гідросила" прийнято рішення про встановлення да-
ти складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-
рядок та строк їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату

дивідендів - 30 квітня 2018 року. Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів - 25 травня 2018 року. Розмір дивідендів,
що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 30 000 000
грн. з розрахунку 600 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з
29.05.2018 року по 30.10.2018 року. Спосіб виплати дивідендів - шляхом
переказу відповідної суми коштів акціонерним товариством на грошовий
рахунок акціонера в установі банку (банківський рахунок, інформація про
який зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів)
та/або шляхом поштових переказів на адресу акціонера, зазначений в пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік
осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про
банківський рахунок) та/або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови
правління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександро-
вич.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 740 22 73, 056 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №10/05-2018 вiд

10.05.2018 року обрано Голову Наглядової ради Девiда Ентонi Ховарда
Брауна (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ТАНТЕР ХОЛ-
ДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE173090. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних данних та iнформацiї щодо мiсця роботи та посад, якi займав
протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки.

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

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

2. Голова Правління Пікінер С.Ю. 10.05.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої 
інформації про емітента

1.Загальні відомості про емітента
1.1 Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2 Організаційно-правова форма Публічне ак-
ціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4
Місцезнаходження емітента 58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5
Міжміський код, телефон та факс 0372549004 1.6 Електронна поштова ад-
реса office@chgas.cv.ua 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua
1.8 Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.

2. Текст повідомлення. 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз" (Протокол за-

сiдання Наглядової ради № 10/05-2018 вiд 10.05.2018 р.) вiдбулися змiни
у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати члена
Наглядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David

Antony Howard Brown) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 - Головою Наг-
лядової ради ПАТ "Чернiвцiгаз". Дана посадова особа не володiє часткою
в статутному капiталi Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї про
паспортнi данi не надавав. З 01.05.2016 р. перебував на посадi Члена Наг-
лядової ради та 27.05.2016р. обрано Головою Наглядової ради,
30.03.2017р. обрано Членом Наглядової ради товариства, 18.04.2017р. об-
рано Головою Наглядової ради, 28.03.2018р. обрано Членом Наглядової
ради. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом п'яти ро-
кiв вiдсутня. Непогашених судимостей немає. Обрано на строк до наступ-
них рiчних Загальних зборiв Товариства.

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

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

Голова правління 
Горда Віктор Євгенович 

10.05.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходження:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса: 34894740@tdgid-
rosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: tdgidrosila.pat.ua. Вид особ-
ливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату диві-
дендів.

Текст повідомлення:
10 травня 2018 року наглядовою радою приватного акціонерного това-

риства "Торговий дім "Гідросила" прийнято рішення про встановлення да-
ти складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, по-
рядок та строк їх виплати.

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату

дивідендів - 30 квітня 2018 року. Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів - 25 травня 2018 року. Розмір дивідендів,
що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 30 000 000
грн. з розрахунку 600 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів - з
29.05.2018 року по 30.10.2018 року. Спосіб виплати дивідендів - шляхом
переказу відповідної суми коштів акціонерним товариством на грошовий
рахунок акціонера в установі банку (банківський рахунок, інформація про
який зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів)
та/або шляхом поштових переказів на адресу акціонера, зазначений в пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік
осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про
банківський рахунок) та/або через касу товариства за заявою акціонера.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Тимчасово виконуючий обов'язки Голови
правління-виконавчого директора Лісовенко Олександр Олександро-
вич.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпро, вул.Олександра Кониського,5
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 740 22 73, 056 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ" №10/05-2018 вiд

10.05.2018 року обрано Голову Наглядової ради Девiда Ентонi Ховарда
Брауна (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ТАНТЕР ХОЛ-
ДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE173090. Часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних данних та iнформацiї щодо мiсця роботи та посад, якi займав
протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки.

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

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

2. Голова Правління Пікінер С.Ю. 10.05.2018 р.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство  

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

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

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

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

www.energy.mk.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. текст повідомлення
На рiчних Загальних зборах ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 19.04.2018 

(протокол № 27) було прийнято наступне рiшення про виплату 
дивiдендiв:

Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результата-
ми фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, з урахуванням Зако-
ну України «Про управлiння об’єктами державної власностi» та постано-
ви Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження базового нормативу 
вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв 
за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi госпо-
дарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права 
держави», наступним чином:

75% - на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства;

15% - на поповнення резервного капiталу Товариства;
5% - на поповнення фонду технiчного переснащення Товариства;
5% - на здiйснення витрат, передбачених фiнансовим планом Това-

риства на 2018 рiк.
Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи 

Товариства за 2017 рiк у розмiрi – 12 380 тис. грн. Встановити, що ви-
плата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам.

На засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 10.05.2018 
№ 19) прийнято наступне рiшення:

1. Визначити датою складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв за простими акцiями ПАТ «Миколаївобленерго» 
за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi – 21.05.2018.

2. Нарахування та виплату дивiдендiв здiйснити у розмiрi, визначено-
му рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Миколаївобленер-
го» вiд 19 квiтня 2018 року (протокол № 27) та в порядку, визначеному 
частиною 2 статтi 30 Закону України «Про акцiонернi Товариства» - до 
19.10.2018.

3. Протягом 10 днiв iз дати складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, Товариство повiдомляє осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати 
шляхом розмiщення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi Товариства.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибут-
ку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть 
мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату 
дивiдендiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади О.П. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(дата)

аКцIонерне товариСтво 
«миКолаївобленерГо»

На засіданні Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» 23.03.2018 року при-
йнято рішення (Протокол № 2) припинити повноваження Начальника Де-
партаменту внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк» Бардіної Лариси Генна-
діївни у зв’язку з її переведенням на іншу посаду з дати підписання 
відповідного наказу АТ «УкрСиббанк» та призначити Начальником Депар-
таменту внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк» Ерік, Стефан, Серж Расіно 
з дати підписання відповідного наказу АТ «УкрСиббанк». На підставі наказу 
АТ «УкрСиббанк» № 129-ВК від 07.05.2018 року Бардіну Ларису Геннадіїв-
ну з 10.05.2018 року за її згодою переведено з посади Начальника Депар-
таменту внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк» на посаду Радника Голови 
Правління АТ «УкрСиббанк», а Еріка, Стефана, Сержа Расіно на підставі 

наказу АТ «УкрСиббанк» № 130-ВК від 07.05.2018 року переведено на по-
саду Начальника Департаменту внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк» з 
10.05.2018 року.

Расіно Ерік, Стефан, Серж часткою у статутному капiталi не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Протягом останнiх 5 рокiв, до призначення на посаду начальника Де-
партаменту внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк», Расіно Ерік, Стефан, 
Серж працював у проектному менеджменті та ризик-аналітиці у Групі 
Комплаєнс BNP Paribas у Парижі, а 01 липня 2016 року був призначений 
Радником Голови Правління з питань внутрішнього контролю АТ «Укр-
Сиббанк».

ат «УКрСиббанК» 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА 
ФАБРИКА "КОЛОСНИКIВСЬКА"

2. Код за ЄДРПОУ 00176584
3. Місцезнаходження 52570, Днiпропетровська область 

Синельникiвський р-н, село 
Миролюбiвка, вул. Карла Маркса,
буд. 42

4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380941411223 

5. Електронна поштова 
адреса

urist@kolosnikovskaya.com

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

https://smida.gov.ua/site/00176584/

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

II. текст повідомлення
Повiдомлення про звiльнення Чорноглазової Тетяни Геннадiївни з по-

сади Головного бухгалтера ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» з 07.05.2018р. 
Рiшення про звiльнення прийнято Генеральним директором (Виконавчий 
орган) ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА» Нечепуренко О.М. вiд 07.05.2018р. 
(наказ № 16/к вiд 07.05.2018р.). Рiшення про звiльнення посадової особи 
прийнято на пiдставi заяви Чорноглазової Тетяни Геннадiївни. Посадова 
особа Чорноглазова Тетяна Геннадiївна (Не надано згоду на розкриття пас-
портних даних), яка займала посаду Головного бухгалтера, звiльнено з 
07.05.2018р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi-0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi- 0 грн. Судимостi (в т.ч. непогаше-
ної судимостi) за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2010 р. до 07.05.2018р. 

На посаду Головного бухгалтера ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА», 
замiсть звiльненої Чорноглазової Т.Г., призначення не вiдбувалося.

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 Нечепуренко Олександр Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.05.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “центральна ЗбаГачУвальна фабриКа “КолоСниКIвСьКа”

 повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
1. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Нижньодні-
стровська ГЕС».

2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство.
3. код за ЄДРПОУ: 30149623.
4. Місцезнаходження: 60236, Україна, Чернівецька обл., м. Новодні-

стровськ.
5. Міжміський код та телефон, факс: (03741) 3-33-00, 3-15-36.
6. Електронна поштова адреса:  dn_gaes@emitent.net.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: dn-gaes.com.
8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів.
2. текст повідомлення.

10.05.2018 року уповноваженим органом Наглядовою радою ПрАТ «Ниж-
ньодністровська ГЕС» прийнято рішення про встановлення дати складен-
ня переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та 
строк їх виплати ( протокол Наглядової ради №5 від 10.05.2018 р.) Дата 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
2017 рік – 29.05. 2018 р.

Нарахування на виплату дивідендів здійснити у розмірах, прийнятих 
рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2018 р. 

Сума річних дивідендів становить: 2 468 250 грн., в т.ч. дивіденди на 
державну частку - 2 157 278,98 грн. ( на одну просту іменну акцію 
0,05192715 грн.),

Строки виплати дивідендів з 20 червня 2018 року по 20 вересня 2018 
року, на державну частку – до 1 липня 2018 року,

Спосіб виплати: безпосередньо акціонерам на підставі заяви акціонера 
шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі. 

Виплата дивідендів акціонерам здійснюється шляхом перерахування 
грошових коштів у безготівковій формі на банківський (картковий, поточ-
ний) рахунок в банківських установах, вказаний акціонером в заяві із зазна-
ченням необхідних для перерахунку реквізитів, або поштовим переказом 
через «Укрпошту» за адресою, яку акціонер вказує у заяві, або грошовими 
коштами через касу Товариства.

Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів 
(сплата комісійних банку, тощо), проводяться за рахунок суми дивідендів, 
призначених до виплати відповідному акціонеру. На суму невиплачених та 
не отриманих акціонером дивідендів проценти не нараховуються.

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

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

Генеральний директор  лунін С.С.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ниЖньоднІСтровСьКа ГеС»

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

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ 
ЗАВОД "ОРГТЕХНIКА"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00225911

3. Місцезнаходження емітента 61140 м. Харкiв просп. Гагарiна, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ortexnika@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://orgtehnika.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Член правлiння Зiнченко Валерiй Анатолiйович (пас-
порт: серiя МК номер 540507 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй областi, 29.10.1997) припинено повноваження 07.05.2018 р. на 

пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 3 вiд 07.05.2018р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є 
акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 26,9837% 
(24278 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.03.2014 року. 

Посадова особа Член правлiння Дмитрук Тетяна Миколаївна (паспорт: 
серiя МН номер 154109 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 04.02.2002) обрана на посаду 07.05.2018 р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол № 3 вiд 07.05.2018р.), термiном на  
3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: головний енергетик ПрАТ «ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
«ОРГТЕХНIКА». 

Посадова особа Член правлiння Свiтлична Тетяна Петрiвна (паспорт: 
серiя МК номер 798043 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 02.04.1998) обрана на посаду 07.05.2018 р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол № 3 вiд 07.05.2018р.), 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальник вiддiлу капiтального 
будiвництва - доглядач будiвель ПрАТ «ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
«ОРГТЕХНIКА».

Голова правлiння - Президент _____ Зiнченко Володимир Анатолiйович

приватне аКцIонерне товариСтво 
“харКIвСьКий Завод “орГтехнIКа”
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«УнIверСам №11 «райдУЖний». 

Код за ЄдрпоУ 02904409.
повідомлення  

про виникнення особливої інформації (відомості про зміну типу 
акціонерного товариства) емітента

1. Місцезнаходження 02218, Київ, Райдужна, б.15
2. Міжміський код, телефон та факс 044-542-24-68 542-24-68

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/un11

текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. при-

йнято рiшення про змiну типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «Унiверсам №11 «Райдужний» на Приватне акцiонерне то-
вариство «Унiверсам №11 «Райдужний» . Дата внесення змiн до ЄДР юри-
дичних осiб 10 травня 2018 р.

оголошено тендер на закупівлю  
для України системи фінзвітності на основі 

XBRL
DAI Global, виконавець проекту «Трансформація фі-

нансового сектору в Україні», що фінансується Агент-
ством США з міжнародного розвитку (USAID), оголосив 
міжнародний тендер на закупівлю і впровадження Сис-
теми фінансової звітності на основі стандарту XBRL для 
регуляторів фінансового сектору України.

Пропозиції на тендер приймаються до 5 червня 
2018 року.

Тендерний запит доступний за посиланням на сайті XBRL 
International. Будь-які питання щодо участі у тендері необ-
хідно надсилати на адресу: ProcurementFST@dai.com.

Як повідомлялося раніше, 18 грудня 2017 року Мініс-
терство фінансів України, Національний банк України, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
та Національна комісія, що здійснює регулювання ринку 
фінансових послуг, підписали Меморандум про взаємо-
розуміння щодо запровадження нової Системи фінансо-
вої звітності в Україні, та узгодили нові скоординовані 
підходи до подання компаніями фінансової звітності.

Запровадження в Україні нової Системи фінансової 
звітності дозволить здійснювати прийом, обробку, пере-
вірку та розкриття фінансової звітності підприємств у 
єдиному електронному форматі. Основою для роботи 
системи стане широко вживаний в світі стандарт XBRL. 
Система пропонуватиме єдиний стандарт звітності в за-
лежності від видів діяльності компаній та буде обладна-
на єдиним вікном для її подання.

Відповідно до останніх змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
складати фінансову звітність з використанням таксономії 
МСФЗ 2018 та подавати її органам державної влади в 
єдиному електронному форматі зобов‘язані підприємства, 
що становлять суспільний інтерес. До таких підприємств 

законом віднесені: емітенти, цінні папери яких допущені 
до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсій-
ні фонди, інші фінансові установи та підприємства, які на-
лежать до групи великих підприємств.

З метою реалізації зазначеного проекту 27 березня 
2018 року НКЦПФР підписала Меморандум про взаємо-
розуміння щодо закупівлі та впровадження в Україні Сис-
теми фінансової звітності з Проектом USAID «Трансфор-
мація фінансового сектору в Україні» і Програмою 
технічної підтримки за пріоритетними напрямками укра-
їнського фінансового сектору EU-FINSTAR.

фондовые индексы Украины после 
выходного продолжили умеренную 

восходящую динамику
Украинские биржевые индексы в четверг продолжили 

наметившуюся во вторник умеренную восходящую ди-
намику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился 
на 0,64% - до 1821,02 пункта, индекс ПФТС – на 0,1%, до 
474,92 пункта.

Объем торгов на УБ составил 1,22 млрд грн, в том 
числе акциями – 3,5 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 348,53 млн грн, в 
том числе акциями – 0,37 млн грн.

Среди индексных акций УБ изменились в стоимости бу-
маги «Турбоатома» (+2,86%), «Укрнафты» (+2,03%), «Центр-
энерго» (+0,24%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,14%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+2,4%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг к 16:15 кв повысился на 0,11% - до 500,31 пункта 
при объеме торгов 1,15 млн злотых (8,5 млн грн).

Среди индексных акций в росте лидировали бумаги 
KSG Agro (+9,56%), «Астарты» (+0,86%) и агрохолдинга 
ИМК (+0,74%).

Дешевели только акции «Милкиленда» (-1,48%).

НОВИНИ

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 ТОВАРИ-

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-
ГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.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 
Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ «Дніпропетровськгаз» від 

10.05.2018 року (Протокол №10/05-2018) обрано Голову Наглядової ради 
ПАТ «Дніпропетровськгаз»: Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard 
Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та 
інформації щодо інших посад, які обіймала протягом останніх п'яти років. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа була обрана 
до складу членів Наглядової Ради на Загальних зборах акціонерів 05.04.2018 року 
з 01.05.2018р. Строк на який обрано особу - 3 (три) роки. 

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  вакуленко І.Є.
10.05.2018

пУблІчне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифІКацІї «днІпропетровСьКГаЗ»
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Кабмин утвердил порядок осуществления 
нацагентством по возврату активов 

контроля за эффективностью управления 
активами

Кабинет министров Украины утвердил порядок осу-
ществления Национальным агентством по вопросам вы-
явления, розыска и управления активами, полученными 
от коррупционных и других преступлений, контроля за 
эффективностью управления активами.

Соответствующее решение приняло правительство 
Украины 10 мая.

К функциям контроля отнесены вопросы надлежаще-
го управления активами с учетом условий договоров по 
управлению: обеспечение сохранения актива, его стои-
мости и увеличение его стоимости; обоснованность рас-
ходов, осуществляемых управляющим; перечисление в 
бюджет поступлений от управления активом.

Контроль будет осуществляться в форме непосред-
ственной проверки комплекса мероприятий по управле-
нию активом на месте его нахождения (выездная про-
верка) и удаленная проверка в помещении Нацагентства 
по возврату активов.

Контроль будет осуществляться один раз в месяц.

Кабмин намерен создать офис развития 
мСб

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию раз-
вития малого и среднего бизнеса (МСБ) до 2020 года, 
которая, в частности, предусматривает создание Офиса 
развития МСБ и сети центров поддержи предпринима-
тельства.

Соответствующее решение правительство приняло 
на заседании в четверг.

Проект плана действий Стратегии, текстом которого 
располагает агентство, предполагает также реализа-
цию пилотного проекта по частичному гарантированию 
кредитов для МСБ, а также разработку предложений 
относительно возможных схем гарантирования таких 
кредитов

Помимо этого, Стратегия предусматривает упроще-
ние процедуры закрытия предприятия, усовершенство-
вание лицензионной и разрешительной системы, а так-
же расширение доступа малого и среднего 
предпринимательства к публичных закупкам, говорится 
в документе. В частности, проект плана предусматрива-
ет, что госпредприятие «Прозорро» должно до конца года 
внедрить в карточке регистрации участника в электрон-
ной системе закупок отдельные поля для категории 
субъекта хозяйствования в зависимости от количества 
сотрудников и доходов от любого вида деятельности 
за год, указывается в плане действий.

Правительство также окончательно отменило исполь-
зование печатей. 

«Мы отменили обязательное применение печатей 
там, где это еще требовалось, несмотря на принятый в 
минувшем году закон», – отметил на своей странице в 
соцсети Facebook первый вице-премьер-министр – ми-
нистр экономического развития и торговли Степан Ку-
бив.

нбУ уточнил порядок организации 
наличного обращения и проведения 
эмиссионнокассовых операций в 

банковской системе в особый период
Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок 

организации наличного обращения и проведения 
эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в 
особый период.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, соответствующий 
порядок зафиксирован в Положении об организации на-
личного обращения и ведения эмиссионно-кассовых 
операций в банковской системе в особый период, 
утвержденном постановлением НБУ № 51 от 5 мая, ко-
торое вступает в силу 11 мая.

Как отмечается в сообщении, основанием для разра-
ботки этого документа стала потребность усовершен-
ствовать требования по организации наличного обраще-
ния и ведения кассовых операций в банковской системе 
в особый период, учитывая социально-политическую си-
туацию, сложившуюся в Украине, существенные струк-
турные изменения, произошедшие в НБУ, принятие ряда 
нормативно-правовых и распорядительных актов НБУ.

В частности, в связи с централизацией и исключени-
ем из структуры Нацбанка территориальных управле-
ний, постановление № 51 нормирует действия предста-
вителей регулятора в регионах в особый период, а также 
порядок работы в этот период отделов (управления) де-
нежного обращения департамента денежного обраще-
ния в регионах.

Кроме того, принятый нормативно-правовой документ 
регулирует порядок работы с наличными уполномочен-
ных и привлеченных банков в особый период.

Постановление № 51 разработано взамен ряда уста-
ревших нормативно-правовых актов и признает утратив-
шими силу постановление от 12 февраля 2004 года 
№ 46 «Об утверждении Положения об организации на-
личного обращения и ведения эмиссионно-кассовых 
операций в банковской системе в особый период», по-
становление от 18 мая 2007 года № 189 «О внесении из-
менений в Положение об организации наличного обра-
щения и ведения эмиссионно-кассовых операций в 
банковской системе в особый период» и постановление 
от 3 марта 2015 года № 157 «О внесении изменений в 
Положение об организации наличного обращения и ве-
дения эмиссионно-кассовых операций в банковской си-
стеме в особый период».

JPMorgan хочет создать брокера в Китае в 
рамках совместного предприятия

JPMorgan Chase & Co. обратился за разрешением в 
китайскую Комиссию по регулированию рынка ценных 
бумаг (CSRC) для создания брокерской фирмы в этой 
стране.

Подразделение американского банка J.P.Morgan 
Broking (Hong Kong) Ltd. планирует создать совместное 
предприятие со своей долей в 51%, заявил официаль-
ный представитель CSRC Гао Ли. По его словам, комис-
сия рассмотрит заявку, сообщает Dow Jones.

На этой неделе о намерении создать СП в КНР с до-
лей участия в 51% заявила японская финансовая компа-
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ния Nomura Holdings Inc. Ранее швейцарский банк UBS 
Group AG подал заявку на увеличение доли в своем ки-
тайском СП - UBS Securities Co. - до 51% с нынешних 
примерно 25%. Таким образом зарубежные финучреж-
дения отреагировали на введенные недавно правила, 
которые позволяют иностранцам владеть контрольной 
долей в китайских СП.

Китайские власти еще в ноябре прошлого года пообе-
щали ослабить ограничения для финансового сектора. 
В апреле этого года CSRC одобрила правила, позволяю-
щие зарубежным компаниям владеть контрольными до-
лями в СП с местными партнерами. Ранее доля ино-
странцев в таких предприятиях ограничивалась 49%, 
теперь им разрешено владеть до 51% акций в совмест-
ных компаниях в сфере ценных бумаг и страхования 
жизни, и этот лимит будет отменен в течение трех лет. 
Кроме того, от совместных компаний, работающих с цен-
ными бумагами, не будет требоваться иметь не менее 
одного китайского акционера из этой же сферы.

Компании СШа в отчетности за I квартал 
объявили о рекордном выкупе акций   

на $150 млрд
Американские компании в рамках публикации финан-

совой отчетности за первый квартал объявили о рекорд-
ных объемах выкупа собственных акций: общая сумма 
программ buyback уже превысила $150 млрд, хотя пока 
отчитались лишь 80% корпораций, входящих в расчет 
индекса Standard & Poor's 500.

По данным S&P Dow Jones Indices, общая сумма объяв-
ленных по итогам I квартала программ выкупа акций будет 
рекордной за все время сбора данных, то есть с 1998 года.

Руководители компаний, как и ожидалось, воспользо-
вались преимуществами существенного снижения нало-
гов и падением фондовых рынков для увеличения про-
грамм buyback, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, компании, располагающие значительны-
ми запасами ликвидности, быстрыми темпами наращи-
вают дивиденды. За 12 месяцев, завершившихся 31 мар-
та, акционеры компаний из списка S&P 500 получили в 
общей сложности почти $1 трлн в результате распреде-
ления дивидендов и выкупа акций.

Компании, которые в I квартале потратили на buyback 
больше остальных, фиксируют опережающий рост стои-
мости своих акций. С начала 2018 года котировки акций в 
этой группе (около 20 компаний) увеличились в среднем 
на 4,1%, тогда как индекс S&P 500 поднялся на 0,9%.

Рост программ buyback, как ожидается, будет способ-
ствовать и улучшению показателей, оценивающих при-
быльность компаний.

По оценкам аналитиков JPMorgan, в 2018 году амери-
канские компании выкупят свои акции на сумму порядка 
$800 млрд по сравнению с $525 млрд по итогам прошло-
го года, а также увеличат дивидендные выплаты при-
мерно на 10% - до рекордных $500 млрд.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ SU GROUP 2
2. АТ АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 20
3. АТ АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 23
4. ПРАТ БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА 8
5. ПРАТ ВЗУТТЯ-ІФ 19
6. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 12
7. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 12
8. ПАТ ВІЕС БАНК 20
9. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 13
10. ПАТ ВОЛИНЬГАЗ 20
11. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 7
12. АТ ДНІПРОАЗОТ 13
13. ПАТ ДНІПРОГАЗ 22
14. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 25
15. ПРАТ ЕФЕКТ 8
16. ПАТ ЖИТОМИРГАЗ 4
17. АТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 11
18. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5 16
19. ПАТ ІДЕЯ БАНК 3
20. ПРАТ ІНВЕСТБУДСЕРВІС 22
21. ПРАТ ІНКОТРАНС 5
22. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 19
23. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»
3

24. ПРАТ ЛЕБІДЬ 3
25. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 9
26. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
5

27. АТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» 12
28. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ
12

29. АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І 
ВОЛОКНА

5

30. ПРАТ НАФТОПОЛ УКРАЇНА 9
31. ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС 24
32. ПРАТ НОВИЙ ЧЕРНІГІВ 19
33. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
17

34. ПРАТ ОКТЯБРЬ 11
35. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
17

36. ПРАТ ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540 11
37. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ВІННИЦЯГАЗ»
11

38. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ВІННИЦЯГАЗ»

16

39. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЗАПОРІЖГАЗ»

22

40. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»

21

41. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЛЬВІВГАЗ»

21

42. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МИКОЛАЇВГАЗ»

21

43. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

13

44. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРНІГІВГАЗ»

3

45. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 13
46. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 8
47. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІАЙ-КООП» 2
48. ПРАТ СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І 

ПАРТНЕРИ»
4

49. ПАТ СУМИГАЗ 6
50. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ
10

51. ПАТ ТАСКОМБАНК 10
52. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 22
53. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 23
54. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 2
55. ПАТ УКРНАФТА 14
56. ПАТ УКРСИББАНК 23
57. ПРАТ УНІВЕРСАМ №11 РАЙДУЖНИЙ 25
58. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 17
59. АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 6
60. АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО (ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ») 7
61. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» 24
62. ПАТ ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 18
63. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«КОЛОСНИКІВСЬКА»
24

64. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 18
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18090
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
11.05.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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