
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 №1843, зі змінами, та 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 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Продтовари» (вул. Обухо-
ва, 48 м. Золотоноша, Черкаська область, 19700, код за 
ЄДРПОУ: 00380735) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «прод-
товари». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Продтовари» від 31 грудня 2010 року 
№ 157/23/1/2010, видане 19.09.2016 року Центральним 
територіальним департаментом Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 138-Кф-С-а від 11 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-

строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «Житомирпусконаладка» (провулок 1-й Іпо-
дромний, 15-А, м. Житомир, Житомирська область, 10001, 
код за ЄДРПОУ: 05450044) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій прат «Жито-
мирпусконаладка». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Житомирпусконаладка» від 11 липня 2011 
року № 60/06/1/11, видане 11.07.2011 року Житомирським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 137-Кф-С-а від 11 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 №1843, зі змінами, та 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 №737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат «Київська пмК - 237» (вул. Зої Космо-
дем’янської, 15, м. Бориспіль, Київська область, 08300 
код за ЄДРПОУ: 01354579) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Київська ПМК - 237» - розпоря-
дження № 104-Кф-З 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.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*   *   *
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 №1843, зі змінами, та 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 №737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат «рівненський райагрохім» (вул. Курча-
това, 18, м. Рівне, Рівненська область, 33018 код за 
ЄДРПОУ: 05490575) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Рівненський райагрохім» - розпорядження 
№ 105-Кф-З 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.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-

ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих прат «Буді-
вельно – монтажне управління № 10» ( вул. Згурівська, 3, 
м. Яготин, Яготинський район, Київська область, 07700, код 
за ЄДРПОУ: 03083417) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг ак-
цій ПрАТ «Будівельно – монтажне управління № 10» - роз-
порядження № 107-Кф-З від 14 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: 

«16» травня 2018 року. 
15.05.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

14.05.2018р.  наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме ук-

ладання Договору та Специфікації ? 1 до нього, предметом якого є ре-
алізація готової продукції виробництва ПрАТ "Дніпровагонмаш". Ринко-
ва вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена
відповідно до законодавства: 322363,2  тис.грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 19,73%. Додатковi критерiї для вiдне-
сення правочину до значного правочину не передбаченi законодавс-
твом, статутом ПрАТ "Дніпровагонмаш" не визначенi.

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

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

Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш"
О.Ю. Корнецький 

14.05.2018 року

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

 «Агропроммаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 05425164
3. Місцезнаходження: 08133 Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорново-

ла, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 545 51 85, 044 545 51 85
5. Електронна поштова адреса: agroprommash@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.agroprommash.emitents.net.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 
14 травня 2018 року ПрАТ «Агропроммаш» отримано від ПАТ «НДУ» 

(код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних паперів Вих. 
№ 160177зв від 14.05.2018 року сформований станом на 11.05.2018 року. 
Згідно даних реєстру відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Розмір пакету ак-
цій «фізичної особи» Чекурди Вікторії Георгіївни зменшився з 232 177 шт. 

до 0 шт. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в 
загальній кількісті акцій 232 177 шт., 40,682489 % 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 загаль-
ній кількості акцій у відсотках до статутного капiталу та 0,00 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

14 травня 2018 року ПрАТ «Агропроммаш» отримано від ПАТ «НДУ» 
(код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних паперів Вих. 
№ 160177зв від 14.05.2018 року сформований станом на 11.05.2018 року. 
Згідно даних реєстру відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. «Фізичною осо-
бою» Фісак Лариса Яківна набуто права власності на контрольний пакет 
акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в за-
гальній кількісті акцій 2 454 шт., 0,429994 % в загальнiй кiлькостi акцiй у 
вiдсотках до статутного капiталу та 0,429994 % в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в 
загальнiй кiлькостi акцій 234 631 шт., 41,112483 % в загальній кількості ак-
цій у відсотках до статутного капiталу та 41,112483 % 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. Голова правлiння  Панасенко Володимир Афанасійович
15.05.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«агропроммаш»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «ЖитомирСьКий Завод «шлях-
ІндуСтрІя»; 2. Код за ЄДРПОУ 03443726; 3. Місцезнаходження: 10031 
м. Житомир вул. Б. Хмельницького, буд.42; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0412 510844, 510844; 5. Електронна поштова адреса: shlіahіnd@emzvіt.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.shlіahіndustrіya.ho.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на при-

ватне прийнято 20 квітня 2018 року загальними зборами акціонерів Пуб-
лічного акціонерного товариства «Житомирський завод «Шляхіндустрія». 
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в ЄДР – 15 травня 2018 року. Повне найменування 
акціонерного товариства до зміни – Публічне акціонерне товариство «Жи-
томирський завод «Шляхіндустрія». Повне найменування акціонерного то-
вариства після зміни – Приватне акціонерне товариство «Житомирський 
завод «Шляхіндустрія». 

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

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

2. Голова правління Черпіцький Олег Зенович 15.05.2018 р.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕР-

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
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 
Відповідно до вимог Закону України від 16.11.2017 №2210-VIII «Про 

внесеня змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ве-
дення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» 
10.04.2018 Єдиним акціонером Банку - ПАТ Сбєрбанк прийнято рішення 
про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на при-
ватне акціонерне товариство (Рішення №1). 10.05.2018 проведена дер-
жавна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
ЄДР. Найменування Банку до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СБЕРБАНК» (ПАТ «СБЕРБАНК»), найменування Банку після зміни: 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» (АТ «СБЕРБАНК»).

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  Князєва І.О.
11.05.2018

аКцІонерне товариСтво «СБерБанК»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«фондова КомпанІя «автоальянС-ІнвеСт»

повідомлення кредиторам  
про припинення

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» шляхом його реорганізації (перетворення).

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (надалі – Товариство), 
код за ЄДРПОУ 22926761, місцезнаходження: 04116 м. Київ, 
вул. Старокиїв ська, буд. 10, що відбулись 25.04.2018, прийнято рішення 
про припинення (реорганiзацiю) Товариства шляхом перетворення у това-
риство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-

інвест» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Старокиївська, 10), яке відповідно 
до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступати-
ме повним правонаступником майна, прав та обов’язків приватного акціо-
нерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Рішення 
прийнято з метою зменшення організаційних та фінансових витрат та 
оптимізації управління. Відповідний запис до ЄДР внесено 14 травня 
2018 р. Термін пред’явлення кредиторами вимог – до 25 липня 2018 р. Ко-
місія з реорганізації (припинення): голова комісії – Тараненко Дмитро Гри-
горович, члени – Петрук Юліанна Володимирівна та Ващенко Наталія Пет-
рівна. Місцезнаходження комісії: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, к. 205; 
тел./факс: (044) 490-28-96.

голова комісії з реорганізації (припинення)  тараненко д. г. 
15.05.2018 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕР-

БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків 
статутного капіталу

ІІ. текст повідомлення 
11 травня 2018 року єдиний акціонер Банку - ПАТ Сбєрбанк, який воло-

діє 12 465 460 500 акціями (голосами), що складає 100% статутного капі-
талу Банку, прийняв рішення про збільшення статутного капіталу Банку до 
20 765 460 500 (двадцять мільярдів сімсот шістдесят п’ять мільйонів чоти-
риста шістдесят тисяч п’ятсот) гривень шляхом приватного розміщення 
Банком додаткових акцій існуючої номінальної вартості - прос тих іменних 

акцій у кількості 8 300 000 000 (вісім мільярдів триста мільйонів) штук но-
мінальною вартістю 1 (одна) гривня за 1 (одну) акцію за ціною розміщення 
1 (одна) гривня за 1 (одну) акцію за рахунок додаткових внесків на загаль-
ну суму 8 300 000 000 (вісім мільярдів триста мільйонів) гривень (Рішення 
№3). 

Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються, загальної суми 
цінних паперів Банку, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіта-
лу Банку на дату прийняття рішення становить 66,58%.

Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть 
прав, включаючи право на: 1) участь в управлiннi Банку в порядку, визна-
ченому в Статутi, в положеннях про вiдповiдний орган управлiння, у 
внутрiшнiх нормативних документах Банку; 2) отримання дивiдендiв; 
3) отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi; 
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку; 5) вихiд в 
установленому порядку зi складу акцiонерiв Банку; 6) iншi права, 
передбаченi Статутом Банку та чинним законодавством України. Кошти 
від збільшення статутного капіталу планується спрямувати на формуван-
ня резервів. Конвертація цінних паперів не передбачається.

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  Князєва І.О.
11.05.2018

аКцІонерне товариСтво «СБерБанК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

14.05.2018р.  наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме ук-

ладання Договору та Специфікації ? 1 до нього, предметом якого є ре-
алізація готової продукції виробництва ПрАТ "Дніпровагонмаш". Ринко-
ва вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена
відповідно до законодавства: 322363,2  тис.грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 19,73%. Додатковi критерiї для вiдне-
сення правочину до значного правочину не передбаченi законодавс-
твом, статутом ПрАТ "Дніпровагонмаш" не визначенi.

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

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

Генеральний директор ПрАТ "Дніпровагонмаш"
О.Ю. Корнецький 

14.05.2018 року



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №92, 16 травня 2018 р. 
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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)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента приватне акціонерне товариство 
«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

1.2. Код за ЄДРПОУ 00130659
1.3. Місцезнаходження україна, Київська область, 09113, м. Біла 

церква, вул. Січневого прориву, 39
1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-04563, 4-05-95; 4-06-02
1.5. Електронна поштова адреса zbk@zbk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації zbk@zbk.com.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 зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
15 травня 2018 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товари-

ства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (протокол №11) 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинити повноваження Голови Правління Хромової Ганни Сергі-
ївни (паспорт ВС №758890, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України 
в Донецькій області 18.01.2001 р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 
19.11.2015р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинити повноваження члена Правління Альошкіної Ірини Пе-
трівни (паспорт СМ №261536, виданий Білоцерківським РВГУ МВС Украї-
ни в Київській обл. 09.01.2001р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 
04.05.2015р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинити повноваження члена Правління Рудової Ірини Іванівни 

за рішенням Наглядової ради. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Обіймала дану посаду з 08.12.2016р. Непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Голови Правління Хромової Ганни Сергіївни (пас-
порт ВС №758890, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Доне-
цькій області 18.01.2001 р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано до обрання на цю 
посаду іншої особи. До обрання протягом останніх п’яти років обіймала 
наступні посади: Голова правління ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», 
т.в.о. Голови правління ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», менеджер 
(управитель) з операційної діяльності підприємства ПАТ «Білоцерківський 
завод ЗБК». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- обрано на посаду члена Правління Альошкіну Ірину Петрівну (пас-
порт СМ №261536, виданий Білоцерківським РВГУ МВС України в Київ-
ській обл. 09.01.2001р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє. Особу обрано до обрання на цю посаду 
іншої особи. До обрання протягом останніх п’яти років обіймала наступні 
посади: член правління ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», головний бух-
галтер ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», головний бухгалтер ТОВ «НВП 
«Укрцинк». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

- обрано на посаду члена Правління Вікарчук Тетяну Анатоліївну за рі-
шенням Наглядової ради. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Особу обрано до обрання на цю посаду іншої особи. До обрання протягом 
останніх п’яти років обіймала наступні посади: стажер маркетенгового від-
ділу ТОВ «Нестле Україна», аудитор ПрАТ «КМПГ Аудит», фінансовий 
контролер ТОВ «СіАрЕйч Україна». Непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління Хромова Г.С. підпис, м. п. 15.05.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«БІлоцерКІвСьКий Завод ЗалІЗоБетонних КонСтруКцІй»

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

емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента приватне аКцІонер-
не товариСтво «БІлоцерКІвСьКий Завод 
ЗалІЗоБетонних КонСтруКцІй»

1.2. Код за ЄДРПОУ 00130659
1.3. Місцезнаходження 09113, україна, Київська область, м. Біла 

церква, вул. Січневого прориву, 39
1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-04563, 4-05-95; 4-06-02
1.5. Електронна поштова адреса zbk@zbk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.zbk.com.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 зміну типу акціонерного товариства.

II. текст повідомлення
27.04.2018р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (далі - ЄДР), а саме – зміна типу з публічного на приватне, 
зміна найменування та реєстрація нової редакції статуту.

Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, за-
твердження нової редакції статуту прийнято річними загальними зборами ак-
ціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» 23 квітня 2018р.Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова Правління Хромова Г.С. підпис, м. п. 27.04.2018р.

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

“волиньтуриСт”
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Волиньтурист"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02593659

3. Місцезнаходження емітента 43005 Волинська обл., мiсто Луцьк 
просп. Президента Грушевського, 
будинок 33

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

voluntyrist@ft.net.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02593659) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 20.04.2018 року було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 
роцi. Наглядовою радою ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ» (Постанова 
№ ПР-121-2 вiд 14.05.2018р.) було визначено 02.01.2018 року датою 
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 
Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй, що 
пiдлягають виплатi, дорiвнює 3420,00 (три тисячi чотириста двадцять) 
гривень. Строк виплати дивiдендiв власникам привiлейованих iменних 
акцiй: з 01.06.2018р. по 01.09.2018р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх ви-
плата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю 
сумою в повному обсязi.

Голова правлiння ____________ Заяць Федiр Федорович
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товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдальнІСтЮ  

«еКСплуатацІйна КомпанІя  
«СервІС»
повІдомлення 

про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЛУАТА-

ЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС»
2. Код за ЄДРПОУ 34486072
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буди-

нок 35, група нежилих приміщень № 7
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 221-08-69
5. Електронна поштова адреса: office@ek-service.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
ek-service.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ. 

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Протоколом загальних зборів учасників «Е. К.«СЕРВІС» від 
11.05.2018 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітен-
та, зокрема: 

-припинено повноваження:
- Директора Семенцова Володимира Володимировича (згоди на роз-

криття паспортних даних ненадано ), відповідно до рішення загальних 
зборів учасників. Посадова особа перебувала на посадi з 07.09.2015 
року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
обрано на посаду:
- Директора Фещенка Сергія Володимировича (згоди на розкриття 

паспортних даних ненадано ), Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Посадова особа призначена на посаду Директора до моменту 
припинення повноважень. З 27.05.2011р. по 02.07.2014р обiймав посаду 
першого заступника Генерального директора у ДЕРЖАВНОМУ 
ПIДПРИЄМСТВI «ВОЛИНСЬКИЙ НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦIЇ МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ», в ТОВ «Е.К. Сервiс» 
на посадi заступника Директора з 03.07.2014 року. 

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

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

2.
Директор Фещенко Сергій Володимирович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
14.05.2018

(дата) 

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – пуБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво аКцIонерний КомерцIйний 
БанК «арКада»

2. Код за ЄДРПОУ – 19361386
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса - capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.arkada.ua /ua/top/32/public
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або ін-

формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

ІІ. текст повідомлення
15.05.2018 року Наглядовою радою Банку в зв’язку із виробничою не-

обхідністю було прийнято рішення надати згоду на укладання Банком 
значного правочину, а саме:

предмет правочину: укладання Банком, як іпотекодержателем, з 
ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» як іпотекодавцем, договору іпотеки, пред-
метом іпотеки за яким виступатимуть майнові права на житловий будинок 
№2, що є складовою частиною об’єкта будівництва: житлові будинки та 
об’єкти соціально-побутової сфери на проспекті Академіка Глушкова, 6 в 
Голосіївському районі м. Києва;

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 269 701,892 тисяч гривень 
00 копійок (двісті шістдесят дев`ять мільйонів сімсот одна тисяча вісімсот 
дев`яносто дві гривні 00 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 2 289 143,714 тисяч гривень 36 копійок (два мільярди двісті ві-
сімдесят дев’ять мільйонів сто сорок три тисячі сімсот чотирнадцять гри-
вень 36 копійок);

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 11,7818%;

додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом 
акціонерного товариства: відсутні.

ІІІ. 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 
В.о. Голови Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» _________ Воробйова Л.О. 
 (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  15.05.2018р. 
  (дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

приватне аКцІонерне товариСтво по 
туриЗму та еКСКурСІях «харКІвтуриСт»

(код за ЄДРПОУ- 02648484, місцезнаходження: 61082, місто Харків, 
проспект Московський, буд. 144, тел: (057) 392-10-06,  

факс (057) 716-17-47, e-mail - kharkiv@ukrproftur.ua,
власна web-сторінка - www.kharkivturist.nr-avers.com.ua)

Повідомляє про прийняття рішення про виплату дивідендів, а 
саме:

18 квітня 2018 року рішенням річних Загальних зборів товариства (№ 
Р-24-8 від 18.04.2018 р., протокол № 24) прийнято рішення про виплату 
дивідендів. 14 травня 2018 року Наглядова рада товариства постановою 
№ ПР-88-2 від 14.05.2018 р. (протокол № 88) встановила порядок, спосіб 
та строки виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2017 
році – 31.05.2018 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті -39080 грн. 
Строк виплати дивідендів з 01.06.2018 р. по 01.07.2018 р. Спосіб виплати 
дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - ви-
плата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

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

Голова правління  Моргун Володимир Олександрович, 
15 травня 2018 року

Річними Загальними зборами акціонерів ат «уКрСиББанК», 
які відбулись 27 квітня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивіден-
дів акціонерам Банку дивідендів у розмірі 1 200 000 000,00 грн, а саме:

- 576 000 000,00 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за 
привiлейованими iменними акцiями класу «А»;

- 624 000 000,00 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв за простими 
iменними акцiями.

Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» 10.05.2018 року (Протокол № 3) 
встановила:

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів за привілейованими акціями класу «А» – 1 січня 2018 року;

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів за простими акціями – 25 травня 2018 року;

- строк виплати дивідендів за привілейованими акціями – шість міся-
ців після закінчення звітного року, тобто до 30.06.2018 року (включно). 
Дата початку виплати дивідендів за привілейованими акціями – 28 трав-
ня 2018 року;

- строк виплати дивідендів за простими акціями – шість місяців з дня 
прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, тобто по 
27 жовтня 2018 року. Дата початку виплати дивідендів за простими акція-
ми – 28 травня 2018 року;

- спосіб та порядок виплати дивідендів - у відповідності до вимог чин-
ного законодавства шляхом переказу коштів на інвестиційні / банківські 
рахунки, вказані у переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України, в повному обсязі.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування 
емітента 

приватне Iвано-
франКIвСьКе оБлаСне 
аКцIонерне товари-
Ство по туриЗму та 
еКСКурСIях "Iвано-
франКIвСьКтуриСт"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

02659186

3. Місцезнаходження емітента 76025 мiсто Iвано-Франкiвськ вулиця 
Гетьмана Мазепи, будинок 140А

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ivano-frankivcktyrust@ft.net.ua

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

www.ivano-frankivskturist.nr-avers.com.ua

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

ПРИВАТНЕ IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02659186) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2018р. було прийняте рiшення про виплату 
дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. На-
глядовою радою ПрАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» (Постанова № ПР-29-2 
вiд 14.05.2018р.) було визначено 02.01.2018р. датою складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам 
привiлейованих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 2850,00 (двi 
тисячi вiсiмсот п'ятдесят) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв влас-
никам привiлейованих iменних акцiй: з 01.06.2018р. по 01.10.2018р. Спосiб 
виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди бу-
дуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi. 

ПРИВАТНЕ IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02659186) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2018р. було прийняте рiшення про виплату 
дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. На-
глядовою радою ПрАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» (Постанова № ПР-29-2 
вiд 14.05.2018р.) було визначено 31.05.2018р. датою складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам 
простих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 82800,00 (вiсiмдесят 
двi тисячi вiсiмсот) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам 
простих iменних акцiй: з 01.06.2018р. по 01.10.2018р. Спосiб виплати 
дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть випла-
чуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Голова правлiння ____________ Парипа Iван Васильович

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

емітента 
1. Повне найменування емітента приватне вIнницьКе 

оБлаСне аКцIонерне 
товариСтво по 
туриЗму та 
еКСКурСIях 
"вIнницятуриСт"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02657201

3. Місцезнаходження емітента 21050 Вiнницька обл., мiсто Вiнниця 
вул. Пушкiна, будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vinnitsaturist@ft.net.ua

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

http://turistvin.at.ua/

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

ПРИВАТНЕ ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ВIННИЦЯТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02657201) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
17.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ВIННИЦЯТУРИСТ» (Постанова № ПР-137-3 вiд 14.05.2018р.) було 
визначено 02.01.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих 
iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 2934,00 (двi тисячi 
дев’ятсот тридцять чотири) гривнi 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв 
власникам привiлейованих iменних акцiй: з 01.06.2018р. по 01.10.2018р. 
Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. 
Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

ПРИВАТНЕ ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ВIННИЦЯТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02657201) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
17.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ВIННИЦЯТУРИСТ» (Постанова № ПР-137-3 вiд 14.05.2018р.) було 
визначено 31.05.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам простих iменних 
акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 892600,00 (вiсiмсот дев’яносто двi 
тисячi шiстсот) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам 
простих iменних акцiй: з 01.06.2018р. по 01.10.2018р. Спосiб виплати 
дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть ви-
плачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Голова Правлiння ____________ Кордулян Сергiй Харитонович

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

тента 
1. Повне найменування емітента приватне полтав-

СьКе оБлаСне 
аКцIонерне товари-
Ство по туриЗму та 
еКСКурСIях  
"полтаватуриСт"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02607835

3. Місцезнаходження емітента 36022 м. Полтава  
вул. Миру, будинок 12

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

poltavtyrist@ft.net.ua

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

www.poltavaturist.nr-avers.com.ua

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

ПРИВАТНЕ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02607835) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
17.04.2018р. було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» (Постанова № ПР-102-2 вiд 14.05.2018р.) було 
визначено 02.01.2018р. датою складання перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам привiлейованих 
iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, 4245,00 (чотири тисячi двiстi сорок 
п’ять) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам 
привiлейованих iменних акцiй: з 01.06.2018р. по 01.10.2018р. Спосiб ви-
плати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди бу-
дуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi. 

ПРИВАТНЕ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ I ЕКСКУРСIЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ» (код ЄДРПОУ 02607835) 
повiдомляє, що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 
17.04.2018р. було прийняте рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам 
за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою 
ПрАТ «ПОЛТАВАТУРИСТ» (Постанова № ПР-102-2 вiд 14.05.2018р.) було 
визначено 31.05.2018р. датою складання перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв власникам простих iменних 
акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 59500,00 (п’ятдесят дев’ять тисяч 
п’ятсот) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв власникам простих 
iменних акцiй: з 01.06.2018р. по 01.10.2018р. Спосiб виплати дивiдендiв є 
їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися 
всiєю сумою в повному обсязi.

Голова правлiння ____________ Романець Вiталiй Костянтинович
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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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КИЇВГIДРОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 13705021
3. Місцезнаходження 07300, м. Вишгород,  

вул. Шлюзова, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (04596) 22-500 (04596) 22-500 
5. Електронна поштова адреса office@kgm.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kievhydromontazh.emitents.net.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-

ства «Київгiдромонтаж» (надалi – Емiтент), засiдання якої вiдбулося 

10 травня 2018 року (Протокол № 5/2018 вiд 10.05.2018 р.), виникла осо-
блива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Обрано з 10 травня 2018 року Гелюту Костянтина Петровича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) Генеральним директором 
Товариства строком на 1 (один) рiк. Питання про обрання посадової особи 
Товариства було включено до порядку денного засiдання Наглядової ради 
у зв'язку з закiнченням строку дiї контракту з Генеральним директором То-
вариства.

Посадова особа акцiями Товариства не володiє.
Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi поса-

ди: начальник департаменту з управлiння проектами ТОВ «СЗВМ», дирек-
тор ТОВ «Брiз Iнвест» та Генеральний директор Товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Гелюта Костянтин Петрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво  
“КиЇвгIдромонтаЖ”

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 "Криворiзька теплоцен-
траль"

2. Код за ЄДРПОУ 00130850
3. Місцезнаходження 50014 м. Кривий Рiг 

вул. Електрична 1
4. Міжміський код, телефон та факс (056)-499-96-80 

(056)-499-96-77
5. Електронна поштова адреса pressa@tec.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.tec.dp.ua

7. Вид особливої інформації відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства, 

що вiдбулися 26.04.2018 р. (Протокол вiд 26.04.2018 р. № 1/2018) 
прий нято рiшення щодо змiни типу акцiонерного товариства з 
публiчного на приватне акцiонерне товариство та змiни назви з 
публiчного акцiонерного товариства на акцiонерне товариство з дати 
державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. Дата дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстяться в ЄДР –14.05.2018 р.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Криворiзька теплоцентраль», повне наймену-
вання акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство 
«Криворiзька теплоцентраль».

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 мироненко Костянтин 

олександрович
виконуючий обов'язки 
генерального директора

(під-
пис)

(ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2018.05.14
(дата)

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво
“КриворIЗьКа теплоцентраль”

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 
 «Путильський лiсокомбiнат»; 

2. Код за ЄДРПОУ: 00274507; 
3. Місцезнаходження: 59100, смт.Путила, вул. Українська, буд.186 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (03738) 2-15-53; 
5. Електронна поштова адреса: liskom@bukzberigach.cv.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-
putilskii-l-sokomb-nat; 

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

було прийняте річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 
10.05.2018р. (протокол №24) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, 
зокрема їх характеру: значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення та якi бу-

дуть пов’язанi з продажем об'єктiв рухомого та нерухомого майна товари-
ства, а саме: контори управлiння лiсокомбiнату; нерухомого майна бувшо-
го селятинського лiсопункту; РММ - АТЦ лiсокомбiнату; Боксiв - АТЦ 
лiсокомбiнату; Майна м/дiльницi с.Усть Путила; Цеху переробки деревини 
(кам'яного) в смт. Путила; всiх автомобiлiв, якi є на балансi у товариства; 
Складу техмiтерiалiв. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо 
схвалених зборами вищевказаних значних правочинiв не може перевищу-
вати 3166,25 тис. грн. Надати дозвiл правлiнню продати вищезазначенi 
об'єкти. Доручити Наглядовiй радi затвердити їх ринкову вартiсть. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
3725,0 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 85%. Зальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 14268. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 13555. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 13555. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували «проти» прий-
няття рiшення: 0.

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

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

2. Голова правління Танасс Костянтин Мінович 14.05.2018р.

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво  
«путильСьКий лIСоКомБIнат»
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прат «гаЗтеК» (код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 
04116, україна, м. Київ, вул. маршала рибалка, 11, прат «гаЗтеК», 
засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40, 
205 58 91, e-mail: office@gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсотко-
вих забезпечених облігацій серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн. 
одна облігація (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
№ 233/2/2014 від 24.11.2014 р.), строком обігу облігацій по 06.09.2029 
року. 

Наказом директора емітента за № 14/05-змВ від 14.05.2018 року прий-
нято рішення на п’ятнадцятий відсотковий період (з 08.06.2018 р. по 
06.09.2018 р.) залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що 
відповідає положенням Проспекту емісії облігацій
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ЮЖКОКС"

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

ТВО "ЮЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорновола
4. Міжміський код, телефон та факс: 0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса: Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.bkoks.dp.ua/informati-
on_shareholders/

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

II. Текст повідомлення
14.05.2018 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ

ЮЖКОКС" (протокол б/н вiд 14.05.2018) вiдповiдно до п. 9.2.17 Статуту То-
вариства, прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядо-
вої ради Товариства. 

Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖ-
КОКС" Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акцiонера PAL-
MROSE B.V.) у зв'язку з обранням нового складу членiв Наглядової ради
Товариства.

Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради Това-

риства 1 (один) рiк.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
14.05.2018 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ

ЮЖКОКС" (протокол б/н вiд 14.05.2018) вiдповiдно до п. 9.2.17 Статуту То-
вариства, прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядо-
вої ради Товариства. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖ-
КОКС" Гармаш Людмили Миколаївни у зв'язку з обранням нового складу
членiв Наглядової ради Товариства.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,00000% (2 шт. прос-
тих iменних акцiй).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради Товарис-
тва 2 (два) роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
14.05.2018 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ

ЮЖКОКС" (протокол б/н вiд 14.05.2018) вiдповiдно до п. 9.2.17 Статуту То-
вариства, прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядо-
вої ради Товариства. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖ-
КОКС" Скотаренко Дмитра Олександровича у зв'язку з обранням нового
складу членiв Наглядової ради Товариства.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,00000% (2 шт. прос-
тих iменних акцiй). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має.

Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради Товарис-
тва 2 (два) роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
14.05.2018 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ

ЮЖКОКС" (протокол б/н вiд 14.05.2018) вiдповiдно до п. 9.2.18 Статуту То-
вариства, прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiй-
ної комiсiї Товариства.

Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖ-
КОКС" Кравченко Юрiя Вiкторовича у зв`язку з лiквiдацiєю Ревiзiйнної ко-
мiсiї, як органу управлiння Товариства.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Това-

риства 3 (три) роки.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
14.05.2018 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ

ЮЖКОКС" (протокол б/н вiд 14.05.2018) вiдповiдно до п. 9.2.18 Статуту То-
вариства, прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiй-
ної комiсiї Товариства.

Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖ-
КОКС" Сачко Наталiї Сергiївни у зв`язку з лiквiдацiєю Ревiзiйнної комiсiї, як
органу управлiння Товариства.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товарис-

тва 7 (сiм) рокiв.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
14.05.2018 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ

ЮЖКОКС" (протокол б/н вiд 14.05.2018) прийнято рiшення про обрання з
дати проведення Загальних зборiв Товариства Наглядову раду Товариства
строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товарис-
тва в т.ч.

Маслєннiков Сергiй Вадимович (незалежний директор), обраний чле-
ном Наглядової ради ПРАТ "ЮЖКОКС".

Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Не є акцiонером Товариства.
Iншi посади, якi обiймає посадова особа: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ", начальник
правового управлiння.

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:
- з 26.02.2018 по теперiшнiй час ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙ-

НИЙ КОМБIНАТ", начальник правового управлiння;
- з 14.10.2017 - 26.02.2018 ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ

КОМБIНАТ", виконуючий обов'язки начальника правового управлiння;
- з 26.09.2017 - 14.10.2017 ПАТ "ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ

КОМБIНАТ", заступник начальника правового управлiння;
- з 02.03.2015 - 17.09.2017 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ - УКРТАТНАФТА", зас-

тупник генерального директора з правових питань;
- з 02.02.2013 - 02.03.2015 адвокатська дiяльнiсть.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
14.05.2018 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ

ЮЖКОКС" (протокол б/н вiд 14.05.2018) прийнято рiшення про обрання з
дати проведення Загальних зборiв Товариства Наглядову раду Товариства
строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товарис-
тва в т.ч.

Румпа Сергiй Юрiйович (незалежний директор), обраний членом Наг-
лядової ради ПРАТ "ЮЖКОКС".

Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Не є акцiонером Товариства.
Iншi посади, якi обiймає посадова особа: ГС "УКРАЇНСЬКI ЕМIТЕНТИ",

Голова Спiлки; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", член Наглядової ради; АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ-
НИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ГЕНЕЗИС" (40803297), член Наглядової ра-
ди;

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
- з 28.12.2016 по теперiшнiй час ГС "УКРАЇНСЬКI ЕМIТЕНТИ", Голова

Спiлки;
- з 25.04.2014 - 29.04.2015 ПАТ "НДУ", Член правлiння;
- з 28.04.2011 - 25.04.2014 ПАТ "НДУ", Голова правлiння. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
14.05.2018 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ

ЮЖКОКС" (протокол б/н вiд 14.05.2018) прийнято рiшення про обрання з
дати проведення Загальних зборiв Товариства Наглядову раду Товариства
строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв Наглядової ради Товарис-
тва в т.ч.

Шелєхов Євген Анатолiйович (незалежний директор) обраний членом
Наглядової ради ПРАТ "ЮЖКОКС". 

Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має.
Не є акцiонером Товариства.
Iншi посади, якi обiймає посадова особа:ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ",

начальник Управлiння корпоративними правами;
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
- з 03.2018 р. по теперiшнiй час ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", началь-

ник Управлiння корпоративними правами,
- з 07.2016 р. по 02.2018 р. ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", начальник

Вiддiлу управлiння корпоративними правами,
- з 2013 р. по 07.2016 р. ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", юрист;
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор

Шабанов Андрiй Леонiдович
14.05.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЮЖКОКС"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЮЖКОКС"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам'янське,, вул. Вячеслава Чорново-

ла, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569)- 565-203 (0569)-565-229
5. Електронна поштова адреса: Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.bkoks.dp.ua/informati-
on_shareholders/

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018

прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину
(Протокол Загальних зборiв вiд 14.05.2018).

Предметом правочину є поставка Товару.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 524 821

тис. грн. (орiєнтовно). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 1042958 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 50,32%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах: 666 071 337 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:

652 989 074 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-

ня: 13 082 263 шт.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018

прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину
(Протокол Загальних зборiв вiд 14.05.2018).

Предметом правочину є продаж вугiльного концентрату. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 379677

тис. грн. (орiєнтовно). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 1 042 958 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 36,40%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах: 666 071 337 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:

652 989 074 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-

ня: 13 082 263 шт.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018

прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину
(Протокол Загальних зборiв вiд 14.05.2018).

Предметом правочину є продаж продукцiї (смоли). 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 314 640

тис. грн. (орiєнтовно). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 1 042 958 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 30,17%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах: 666 071 337 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:

652 989 074 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-

ня: 13 082 263 шт.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018

прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину
(Протокол Загальних зборiв вiд 14.05.2018).

Предметом правочину є покупка вугiльного концентрату.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 482 978

тис. грн. (орiєнтовно). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 1 042 958 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 46,31%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 666 071 337 шт.;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:
652 989 074 шт.;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-
ня: 13 082 263 шт.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018
прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину
(Протокол Загальних зборiв вiд 14.05.2018).

Предметом правочину є покупка вугiльного концентрату.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 1 566 087

тис. грн. (орiєнтовно). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 1 042 958 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 150,16%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах: 666 071 337 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:

652 989 074 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-

ня: 13 082 263 шт.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018

прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину
(Протокол Загальних зборiв вiд 14.05.2018).

Предметом правочину є продаж продукцiї.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 6 064 457

тис. грн. (орiєнтовно). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 1 042 958 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 581,47%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах: 666 071 337 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:

652 989 074 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-

ня: 13 082 263 шт.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018

прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину
(Протокол Загальних зборiв вiд 14.05.2018).

Предметом правочину є покупка вугiльного концентрату. 
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 2 482 018

тис. грн. (орiєнтовно). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 1 042 958 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 237,98%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах: 666 071 337 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:

652 989 074 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-

ня: 13 082 263 шт.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018

прийнято рiшення про схвалення (затвердження) значного правочину
(Протокол Загальних зборiв вiд 14.05.2018).

Предметом правочину є поставка коксової продукцiї.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 2248080

тис. грн. (орiєнтовно). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 1 042 958 тис.грн;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 215,55%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах: 666 071 337 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:

652 989 074 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-

ня: 13 082 263 шт.
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  Шабанов Андрiй Леонiдович 14.05.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЮЖКОКС"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЮЖКОКС"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569)- 565-203 (0569)-565-229
5. Електронна поштова адреса: Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.bkoks.dp.ua/informati-
on_shareholders/

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" 14.05.2018

(протокол б/н вiд 14.05.2018) прийнято рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть май-
на, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, перевищує 25 вiд-
соткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за
2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарсь-
кої дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рi-
шення Загальними зборами акцiонерiв, а саме:

- укладання Товариством правочинiв щодо придбання, продажу та ор-
ганiзацiї перевезення продукцiї (смоли кам'яновугiльної, вугiльного концен-

трату, коксової продукцiї) з наступними юридичними особами: ПрАТ "ДНIП-
РОВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", ТОВ "ОПТIМАЛ ТРЕЙД", ТОВ "IН-
КОСТIЛ ГРУП", ПрАТ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ", ME-
TINVEST INTERNATIONAL SA, TALTEK LTD, ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", ПАТ
"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", ПрАТ "ЗАПОРIЖКОКС", ТОВ
"МЕТIНВЕСТ-ШИППIНГ".

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину складає 18 607 000
тис.грн./708 838 095 доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчи-
нення правочину.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 1 042 958 тис.грн;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (у вiдсотках): 1 784,06%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 678 536 637 шт.; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних

зборах: 666 071 337 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:

652 989 074 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшен-

ня: 13 082 263 шт.
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 Шабанов Андрiй Леонiдович 14.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РIВНЕВОДАВТОТРАНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 01035029
3. Місцезнаходження: 33023, м.Рiвне, вул. Київська, 108-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)28-17-84 (0362)28-17-84
5. Електронна поштова адреса: rivnevodavto@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.rivnevodavto.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

14.05.2018 року на підставі рішення чергових загальних зборів акціоне-
рів  (Протокол № 1 вiд 14.05.2018р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї пов-
новажень у складі посадових осіб ПрАТ "Рівневодавтотранс" відбулися
наступні зміни: припинено повноваження:

- Голови наглядової ради ТОВ "Спецпроект-Ексклюзив" (код за ЄД-
РПОУ - 33731892 ). 

Посадова особа перебувала на посадi протягом 7 рокiв. Юридична осо-
ба - ТОВ "Спецпроект-Ексклюзив" є акцiонером, що володiє 24,90% статут-
ного капiталу товариства;

- Члена наглядової ради Колбасенко Свiтлани Володимирiвни, згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа
перебувала на посадi протягом 7 рокiв.

Посадова особа є акцiонером, що володiє 0,00011% статутного капiта-
лу товариства;

обрано но посади:
- Голови наглядової ради Бiлицьку Оксану Миколаївну, згоди на роз-

криття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями ємiтента не
володiє, є представником акцiонера-юридичної особи -ТОВ "Спецпроект-
Ексклюзив" (код за ЄДРПОУ - 33731892, адреса: 43010, Волинська об-
ласть, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 23), що володiє 24,90% статутного капiта-
лу товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальник
вiддiлу договорiв ТОВ "Континiум-Траст-Компанi"; завiдувач сектору дого-
ворiв та трудового права ТОВ "Континiум". Посадова особа обрана термi-
ном на 3 роки;

- Члена наглядової ради Юраш Свiтлану Володимирiвну, згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надала.  Посадова особа є ак-
цiонером, що володiє 0,00011 % статутного капiталу товариства. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: провiдний юрисконсульт сектору кор-
поративних прав резидентiв ТОВ "Континiум"; завiдувач сектором корпора-
тивних прав резидентiв ТОВ "Континiум". Посадова особа обрана термi-
ном на 3 роки.

Всі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини  не мають.

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

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

Директор Семенченко Юрій Володимирович 14.05.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕР-
ГО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00131587
3. Місцезнаходження: 79026 Козельницька 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 239 21 13 (032) 239 21 14
5. Електронна поштова адреса: kanc@loe.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.loe.lviv.ua 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положен-
ня: Прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішен-

ня про виплату дивідендів: 19.04.2018р.; Дата складення переліку осіб,
які мають право на отримання дивідендів: 30.05.2018р.; Розмір дивіден-
дів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів
(грн..): 21194000 грн.; Строк виплати дивідендів: початок 19.06.2018р. -
кінець 18.10.2018р.; Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну сис-
тему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному
обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивіден-
дів.

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

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

Голова Правління  
Матвіїшин Володимир Євгенович  

15.05.2018р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне аКцІонерне товариСтво  
«БІо мед СКло»

Повідомлення про суттєві події
Загальні відомості:

Повне найменування: емітента приватне акціонерне товари-
ство «Біо мед скло»

Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04763746
Місцезнаходження емітента 10025, м. Житомир, вул. промис-

лова, 26
Засоби зв’язку тел. 044- 498-65-02,  

факс 044 498-65-01
Електронна поштова адреса емітента nkulikovskaya@biomedsklo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

http://www.biomedsklo.com.ua/

Вид особливої інформації повідомлення про суттєві події

ПрАТ «Біо мед скло» повідомляє про виникнення особливої інформації, а 
саме: - зміни до Статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БІО МЕД СКЛО» від 24 квітня 2018 року (Протокол №32) прийнято рі-
шення:

1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. 
3. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Біо мед скло» Жаркову 

Людвигу Анатолійовичу підписати Статут в новій редакції, провести державну 
реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії, 
пов’язані з державною реєстрацією змін у встановленому законодавством по-
рядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких 
функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

На виконання рішення Загальних зборів акціонерів, 10 травня 2018 року 
здійснено державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції ПрАТ «Біо 
мед скло».

Нова редакція Статуту ПрАТ «Біо мед скло» розміщена на сайті Міністер-
ства юстиції України за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, код 
доступу: 245842817451.

Правління ПрАТ «Біо мед скло».

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«отIС»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

«ОТIС»
2. Код за ЄДРПОУ: 14357579
3. Місцезнаходження: 03062 м. Київ, вул. Чистяківська,32
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 492-98-00, (044) 492-98-01
5. Електронна поштова адреса: olena.maidannyk@otis.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою Товариства 14.05.2018 р. прийнято рішення обра-

ти Головою Наглядової ради Олександра Резніка. Підстава такого рішен-
ня: рішення Наглядової ради Товариства від 14.05.2018 р. (Протокол №17 
від 14.05.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - до пере-
обрання. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти 
років: старший фінансовий директор будівельних та інженерних систем 
Центральної та Східної Європи (Регіон 4).

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

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

2. Генеральний директор  Земан Ладiслав  14.05.2018

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 аКцIонерне 

товариСтво  
«отп БанК»

2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, Жилянська, 43
4. Міжміський код, телефон та факс 0444900564 
5. Електронна поштова адреса custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/
reports-ssmnk.php

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. текст повідомлення
05 квiтня 2018 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори Акцiонерiв АТ «ОТП 

БАНК», за результатами яких було прийнято рiшення про змiну типу 
акцiонерного товариства та його повного найменування. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР – 15.05.2018 р. Змінено тип акціонерного товариства з 
публічного на приватне. Повне найменування акцiонерного товариства 
до змiни – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК». Повне 
най менування акцiонерного товариства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ОТП БАНК».

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 Тамаш Хак-Ковач
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.05.2018
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

приватне аКцІонерне 
товариСтво 
«ЖитомирСьКий Завод 
«шляхІндуСтрІя»

2. Код за ЄДРПОУ 03443726
3. Місцезнаходження 10031 м. Житомир  

вул. Б. Хмельницького, буд.42
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 510844, 510844 

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

www.shlіahіndustrіya.ho.ua

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

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю обрання голови Наглядової ради Товариства 

рішенням Наглядової ради Товариства від 15.05.2018 р. (Протокол засі-
дання Наглядової ради № 1 від 15.05.2018 р.) член Наглядової ради Сні-
гур Вікторія Тимофіївна обрана головою Наглядової ради Приватного ак-
ціонерного товариства «Житомирський завод «Шляхіндустрія» на строк 
до 20 квітня 2021 року або до її переобрання. Володіє часткою в статут-
ному капіталі Емітента в розмірі 5.92503 %. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: директор. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером 
(не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не 
є незалежним директором).

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

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

2. Голова правління Черпіцький Олег Зенович 15.05.2018 р.
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 З 10.05.2018 р. згідно наказу ФДМУкраїни № 624 від 10.05.2018 р. при-
значити членами Акціонерного товариства «Перший київський машинобу-
дівний завод» :

1) членами наглядової ради :
- Денисенка В.М.
- Холоднову І.П.
- Андрієнко П.Г.

- Корнієнко А.Г.
- Шмігач О.М.
- 
2) Членами ревізійної комісії :
- ФДМУкраїни-акціонера товариства-юридичну особу 
- Гошовську Н. Г.
- Рапопорта І.Б.

аКцІонерне товариСтво «перший КиЇвСьКий машиноБудІвний Завод» 

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. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «попІльнянСьКий СпецКар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443732
3. Місцезнаходження 13524, Житомирська область, попільнянський 

район, с. миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.popilnykarer.ho.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення відомості 
про зміну типу акціонерного товариства.

II. текст повідомлення
14.05.2018р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про ПРИ-

ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР», що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських формувань (далі - ЄДР), а саме – зміна типу з публіч-
ного на приватне, зміна найменування та реєстрація нової редакції статуту.

Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, 
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними збора-
ми акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬ-
НЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» 18 квітня 2018р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР».

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

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

в.о. голови правління дідківський м.п. підпис, м. п. 15.05.2018р.

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 "ЮнеКС 
БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вулиця Почайнин-

ська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс 0445851462 0444625062
5. Електронна поштова адреса ial@unexbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЮНЕКС БАНК», засiдання якого вiдбулося 11 травня 2018 року (Протокол 
№37 вiд 11.05.2018), 31 травня 2018 року буде звiльнено з посади головного 
бухгалтера ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Шачек Тетяну Володимирiвну (дозвiл на 
розкриття паспортних даних не надано). Пiдставою прийняття рiшення є заява 
Шачек Т.В. про звiльнення її з посади головного бухгалтера ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК» за угодою сторiн 31 травня 2018 року. Рiшення про призначення на по-
саду замiсть особи, що звiльняється, буде прийнято пiзнiше. Розмiр пакету 
акцiй ПАТ «ЮНЕКС БАНК», яким володiє Шачек Т.В. – нуль, що складає 0,00% 
в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини особа не має. На посадi головного бухгалтера 
ПАТ  «ЮНЕКС БАНК» Шачек Т.В. перебувала з 13 грудня 2006 року.

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 Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.05.2018
(дата)

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «миронІвСьКий Завод по виго-
товленнЮ Круп І КомБІКормІв»

Код за ЄДРПОУ: 00951770 
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного това-

риства
II. текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 26 квітня 2018 року та найменування упо-
вноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загаль-
ні збори акціонерів пуБлІЧного аКцІонерного товариСтва 
«миронІвСьКий Завод по виготовленнЮ Круп І КомБІКор-
мІв»;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР): 
15 травня 2018 року;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: пуБлІЧне 
аКцІонерне товариСтво «миронІвСьКий Завод по виготов-
леннЮ Круп І КомБІКормІв»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: приватне 
аКцІонерне товариСтво «миронІвСьКий Завод по виготов-
леннЮ Круп І КомБІКормІв».

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

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

голова правління  Жукотанський олександр васильович
15.05.2018р.

аКцІонерне товариСтво «перший 
КиЇвСьКий машиноБудІвний Завод»

З 10.05.2018 року згідно наказу ФДМ України № 624 від 10.05.2018 р. 
змінено найменування з публічного акціонерного товариства «Науково-
виробниче підприємсто «Більшовик» на акціонерне товариство «Перший 
київський машинобудівний завод», скорочене найменування з 
ПАТ «НВП»Більшовик» на АТ«ПКМЗ».

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815



№92, 16 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

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

містю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Путильський лiсокомбiнат»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00274507; 3. Місцезна-
ходження: 59100, смт.Путила, вул. Українська, буд.186 ; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (03738) 2-15-53; 5. Електронна поштова адреса: 
liskom@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: http://
bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-putilskii-l-sokomb-nat; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення
1. На підставі рiшення річних загальних зборiв акцiонерiв  

ПАТ «Путильський лісокомбінат» вiд 10.05.2018р. (протокол №24) 
відбулися зміни у складі посадових осіб ємітнета, а саме:

- припинено повноваження на посадах ПАТ «Путильський лісокомбі-
нат»: голови наглядової ради Луцюка Петра Володимировича (володіє 
часткою у статутному капіталі – 1,42%); членів наглядової ради: Івончі 
Петра Михайловича (4,82%), Кери Олексія Васильовича (0,15%), Карап-
ки Михайла Петровича (0,29%), Ліски Петра Дмитровича (0,09%); голови 
ревізійної комісії Клим Марії Іванівни (0,09%); членів ревізійної комісії: 
Ліски Сергія Миколайовича (0,07%); Кери Галини Іванівни (0,07%). На-
глядова рада перебували на посадах з 16.10.2014р., ревізійна комісія – з 
09.06.2016р.

- обрано на посади ПрАТ «Путильський лісокомбінат»: Голови Нагля-
дової ради Луцюка Петра Володимировича (протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посаду Голови НР ПАТ «Путильський лiсокомбiнат); членів на-
галядової ради: Карапку Михайла Петровича (начальник виробничого 
вiддiлу ДП «Путильське лiсове господарство», член НР ПАТ «Путиль-
ський лiсокомбiнат»), Iвончу Петра Михайловича (Члена НР ПАТ «Пу-
тильський лiсокомбiнат»), Керу Олексiя Васильовича (директор Карпат-
ського лiсгоспу та Член НР ПАТ «Путильський лiсокомбiнат»), Лiску Петра 
Дмитровича (начальник АТЦ та Член НР ПАТ «Путильський лiсокомбiнат»); 
головою ревізійної комісії Клим Марію Іванівну (Голова РК ПАТ «Путиль-

ський лiсокомбiнат»); членами ревізійної комісії: Керу Галину Iванiвну 
(начальник вiддiлу соцстраху Путильського р-ну, член РК ПАТ «Путиль-
ський лiсокомбiнат»), Пилипка Дмитра Миколайовича (0.08%, пенсiонер). 
Голова та члени наглядової ради не є представниками акціонера, групи 
акціонерів, не є незалежними директорами. Наглядова рада та ревізійна 
комісія обрані строком на 3 роки. 

2. На підставі рішення Наглядової ради товариства від 10.05.2018р. 
(протокол засідання №44/1) відбулися зміни у складі посадових осіб єміт-
нета, а саме:

- припинено повноваження на посадах ПАТ «Путильський лісокомбі-
нат»: голови правління Танасса Костянтина Міновича (часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє, на посаді перебував з 01.06.2017р.); 
заступника голови правління Григоряка Василя Михайловича (0,1%, пе-
ребував на посаді з 09.06.2016р.); членів правління Тонiєвича Василя 
Iвановича (0,09%), Черв'юка Дмитра Iвановича (0,26%), Паучака Василя 
Дмитровича (0,09%) - перебували на посадах з 16.10.2014р.

- обрано на посади ПрАТ «Путильський лісокомбінат»: Голови  
правління Танасса Костянтина Міновича (протягом останніх 5 рокiв 
обiймав посади начальника, в.о. директора Перкалабського участка 
нацiонального природного парку «Черемоський», голови правлiння 
ПАТ  «Путильський лiсокомбiнат»); заступника голови правління Григо-
ряка Василя Михайловича (т.в.о. голови правлiння, заступник голови 
правлiння ПАТ «Путильський лісокомбінат»); членів правління: 
Тонiєвича Василя Iвановича (член правлiння ПАТ «Путильський 
лiсокомбiнат»), Чев'юка Дмитра Iвановича (члена правлiння  
ПАТ «Путильський лiсокомбiнат»), Паучака Василя Дмитровича (члена 
правлiння, т.в.о. голови правлiння ПАТ «Путильський лiсокомбiнат»). 
Правління обрано на невизначений строк.

Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

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 Танасс Костянтин Мінович 14.05.2018р.

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво
«путильСьКий лIСоКомБIнат»

код за ЄДРПОУ 04012129, місцезнаходження: 01013, м. Київ, 
вул. Інженерна, 1-а, тел/факс (044)5457184, електронна адреса: 
jurist@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет: vydubychi.
kiev.ua повідомляє про виникнення особливої інформації щодо зміни 
складу посадових осіб емітента. Наглядовою радою 14.05.2018 
(протокол засідання б/н від 14.05.2018) проведено перевибори Прав-
ління:

І. Іродовська Зоряна Юріївна звільнена з посади Голова Правління 
14.05.2018 за власним бажанням (ст. 38 КЗпПУ). Займала посаду з 
24.09.2014. Частки в статутному капіталі емітента не має.

ІІ. До складу Правління безстроково обрано двох осіб:
1. Голова Правління - Яшкунова Ірина Олексіївна. Обрана впер-

ше. Призначена на посаду з 15.05.2018. Частки в статутному капіталі 
емітента не має. Попередні посади: 2011-2015: ПАТ «Альфа-Банк», 

спеціаліст з операційно-касової роботи; 15.10.2015-04.11.2016:  
ПП Цуркан М.П., диспетчер служби перевезень; 08.11.2016-31.12.2016: 
ТОВ «Аккорда», секретар керівника; 01.01.2017-15.11.2017: ФОП По-
тайчук І.С., секретар керівника; з 16.11.2017 по даний час – ТОВ «Фо-
рум Груп Україна» (м.Київ, пров. Охтирський, 7, оф. 1-106), завідувач 
канцелярії;

2. Член Правління - Шавро Алла Олексіївна. Обрана на повторний 
термін. Займає посаду з 12.04.2012. Працює головним бухгалтером 
емітента з 12.04.2012. Не працює та не займає посад на інших підпри-
ємствах.

Усі перелічені посадові особи не мають непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних да-
них не надали. Голова правління Яшкунова І.О. підтверджує достовір-
ність інформації.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«видуБиЧІ»,

до уваги кредиторів 
приватного аКцІонерного товариСтва 

«ЧерКаСитара»
(код за ЄДРПОУ 22805494, місцезнаходження: Україна, 18008, 

місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 159/5)
Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ЧЕРКАСИТАРА» (надалі – ПрАТ «ЧЕРКАСИТАРА») повідо-
мляє, що Рішенням акціонера ПрАТ «ЧЕРКАСИТАРА» «24» квітня 
2018 року (рішення має статус протоколу загальних зборів акціонер-
ного товариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціо-
нерні товариства») прийняте рішення: «Про припинення ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИТАРА» шляхом 
перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ЧЕРКАСИ ТАРА», призначено голову Комісії з припинення – Ка-

ленчук Анатолій Полікарпович, члена Комісії з припинення – Кайгоро-
дова Тетяна Вікторівна. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до  
ПрАТ «ЧЕРКАСИТАРА» становить 2 місяці, з урахуванням вимог 
статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», з дня 
04.05.2018р., оприлюднення відомостей про прийняте рішення щодо 
припинення ПрАТ «ЧЕРКАСИТАРА» шляхом його перетворення у 
ТОВ «ЧЕРКАСИТАРА» на офіційному веб-сайті центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. Такі вимоги направляються до ПрАТ «ЧЕРКАСИТАРА» 
рекомендованим листом з описом вкладення або надаються до 
ПрАТ «ЧЕРКАСИТАРА» безпосередньо, з обов’язковою реєстрацією 
відповідної кореспонденції за адресою: 18008, місто Черкаси, вулиця 
Смілянська, будинок 159/5. 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЧерКаСитара» 
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1. ПРАТ АГРОПРОММАШ 2
2. ПАТ АКБ «АРКАДА» 5
3. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАНННЯ 9
4. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 4
5. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 4
6. ПРАТ БІО МЕД СКЛО 13
7. ПРАТ ВИДУБИЧІ 15
8. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ВІННИЦЯТУРИСТ» 6
9. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 8
10. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 4
11. ПРАТ ГАЗТЕК 9
12. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 3
13. ТОВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СЕРВІС» 5
14. ПРАТ ЖИТОМИРАГРОХІМ 8
15. ПРАТ ЖИТОМИРАГРОХІМ 8
16. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХІНДУСТРІЯ 2
17. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХІНДУСТРІЯ 13
18. ПАТ ЗОРЯ 9
19. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»
6

20. ПРАТ КИЇВГІДРОМОНТАЖ 7
21. ПАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 7
22. ПРАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 12
23. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬБУД 9
24. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ 14
25. ПРАТ ОТІС 13
26. АТ ОТП БАНК 13
27. АТ ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 14
28. АТ ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 14
29. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХАРКІВТУРИСТ» 5
30. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ» 6
31. ПРАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 14
32. ПАТ ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 7
33. ПАТ ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 15
34. АТ РАССВЕТ 9
35. ПРАТ РІВНЕВОДАВТОТРАНС 12
36. АТ СБЕРБАНК 3
37. АТ СБЕРБАНК 3
38. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 8
39. ПАТ УКРСИББАНК 5
40. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 3
41. ПРАТ ЧЕРКАСИТАРА 15
42. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 9
43. ПРАТ ЮЖКОКС 10
44. ПРАТ ЮЖКОКС 11
45. ПРАТ ЮЖКОКС 12
46. ПАТ ЮНЕКС БАНК 14
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Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
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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 № 18092
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
15.05.2018 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


