
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративно-
го управління та корпоративних фінансів, на підставі 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 10.11.2015 № 1843, пункту 11 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та 
відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань № 1003731698 від 13.03.2018 р. 
про внесення 12.03.2018 відомостей про перебуван-
ня юридичної особи в стані припинення, за судовим 
рішенням про банкрутство, та інформації, наданої 
Ліквідатором Публічного акціонерного товариства 
«АКБ «БАЗИС» листом № 01-21/234/2/20/03 від 
20.03.2018 р. про визнання публічного акціонерно-
го товариства «аКБ «БаЗиС» (код за ЄДРПОУ: 
19358916, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Не-
залежності, буд. 63, кв. 10) банкрутом. Зупинено обіг 
простих іменних акцій Публічного акціонерного това-
риства «АКБ «БАЗИС» (код за ЄДРПОУ: 19358916)  – 

розпорядження № 147-Кф-З від 21 травня 2018 
року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«23» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на під-
ставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до документів, наданих 
ПАТ «Олександрійський райагрохім» (вул. Лені-
на, 33А, с. Андріївка, Олександрійський район, Кіро-
воградська обл., 28053, код за ЄДРПОУ: 05489555) 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пе-
ретворенням акціонерного товариства, скасовано ре-
єстрацію випуску акцій пат олександрійський рай-
агрохім». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Олександрійський райагрохім» від 04 листопа-
да 2010 року № 101/11/1/10, видане 30.09.2011 року 
Кіровоградським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НО ВИ НИ

№100 (2853) 29.05.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

3

16

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 29 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

анульовано – розпорядження № 155-Кф-а від 
23 травня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі зміна-
ми, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «ПМК № 28 Водбуд» (просп. Соборний, 105, 
м. Запоріжжя, Запорізька область, 69095, код за 
ЄДРПОУ: 30694113) на зупинення обігу акцій у зв’язку 
з перетворенням акціонерного товариства, зупинено 
обіг акцій прат «пмК № 28 водбуд» - розпоряджен-
ня № 157-Кф-З від 23 травня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«25» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 зі зміна-
ми, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПАТ «Житомироблпаливо» (вул. Ватутіна, 63-А, 
м. Житомир, Житомирська область, 10001, код за 
ЄДРПОУ: 01881706) на зупинення обігу акцій у зв’язку 
з перетворенням акціонерного товариства, зупинено 
обіг акцій пат «Житомироблпаливо»- розпоря-
дження № 156-Кф-З від 23 травня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«25» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі зміна-
ми, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «Добрянка» (вул. Центральна, 195, смт Добрян-
ка, Ріпкинський район, Чернігівська область, 15011, 
код за ЄДРПОУ: 05516331) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зу-
пинено обіг акцій прат «добрянка» - розпоряджен-
ня № 155-Кф-З від 23 травня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитар-
ного обліку з акціями цього випуску: 

«25» травня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, директор департаменту ліцензування профе-
сійних учасників фондового ринку, відповідно до 
пункту 3 розділу V Положення про порядок припи-
нення пайового інвестиційного фонду, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 грудня 2013 року за № 2128/24660 (зі змінами), та 
відповідно до наданих документів Товариством з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ОТП КАПІТАЛ» для виключення відомос-
тей про пайовий інвестиційний фонд «ОТП Подвій-
ний+», недиверсифікованого виду закритого типу ре-
єстраційний код за Реєстром 23200171, з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію ре-
гламенту пайового інвестиційного фонду «отп 
подвійний+», недиверсифікованого виду закритого 
типу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ОТП КАПІТАЛ», 
зареєстрованого 26.02.2013 року. Анульовано свідо-
цтво про внесення відомостей про пайовий інвести-
ційний фонд «ОТП Подвійний+», недиверсифікова-
ного виду закритого типу, реєстраційний код за 
Реєстром 23200171, Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «ОТП 
КАПІТАЛ» до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування від 26.02.2013 року № 00171, 
видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку – розпорядження № 0332-ІС від 
24 травня 2018 року.

25.05.2018 р.

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

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації по-
силання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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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 аКцІонерне товари-

Ство "УКртранСгаЗ"
2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)461-28-23 (044)461-20-95
5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://utg.ua/utg/media/news/2018/05/
company-name-changes-and-charter-
updates.html

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» (далi – Товариство) 

21 травня 2018 року отримало вiд одноосiбного акцiонера «Публiчне акцiонерне 
товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi – 
Компанiя) Рiшення акцiонера ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» вiд 21.05.2018 №186. 

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пунк-
ту 10.16 Статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Вiдповiдно до пункту 4 частини другої статтi 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та пункту 10.2.5. Статуту Товариства прийняття рiшення 
про змiну типу Товариства вiдноситься до виключної компетенцiї загальних 
зборiв акцiонерiв.

Вiдповiдно до пункту 2 частини другої статтi 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та пункту 10.2.3 Статуту Товариства внесення змiн до 
статуту Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв 
акцiонерiв.

Загальнi Збори Товариства вирiшили: 
1.Змiнити тип Товариства iз публiчного акцiонерного товариства на при-

ватне акцiонерне товариство.
2.У зв'язку зi змiною типу Товариства змiнити найменування Товариства на:
-повне найменування українською мовою – Акцiонерне товариство 

«Укртрансгаз»;
-повне найменування англiйською мовою – Joint Stock Company 

Ukrtransgaz;
-повне найменування росiйською мовою – Акционерное общество «Укр-

трансгаз»;
-скорочене найменування українською мовою –АТ «Укртрансгаз»;
-скорочене найменування англiйською мовою - JSC Ukrtransgaz;
-скорочене найменування росiйською мовою –АО «Укртрансгаз». 
3.Унести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 

новiй редакцiї.
Державна реєстрацiя нової редакцiї Статуту АТ «Укртрансгаз» вiдбулася 

22 травня 2018 року.
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Андрій Іванович Хоменко
Т.в.о. Президента (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.05.2018
(дата)

приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«нацІональна гомеопатична 
СпІлКа»

код ЄДРПОУ 24372746 повідомляє 22 травня 2018 року прийнято на по-
саду головного бухгалтера Пивовар Оксану Іванівну.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента приватне аКцІонер-

не товариСтво «ЄвропейСьКе тУриСтичне 
СтрахУвання» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента приватне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 Київ Спаська,5 оф.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07,  

044 220-00-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@erv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

вих осіб емітента
2. текст повідомлення 

Рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європей-
ське туристичне страхування» (протокол №1802 від 25052018 року):

У зв’язку зі збільшенням кількісного складу Членів Наглядової Ради до 
4-х чоловік обрано:

Членом Наглядової Ради Румяну Гешеву Бетову (Rumyana Gesheva 
Betova), паспорт серія 383861202 від 09.032016 р. Призначена на посаду 
строком на 1 рік. Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В 
перiод з 2014 по 2018 рiк обiймала посаду Виконавчого директора у 
Euroisn Plc, Софія (Болгарія). Непогашеної судимостi за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не має.

Решту складу Членів Наглядової Ради Товариства залишити без змін 
згідно протоколу Загальних зборів Товариства №1801 від 17.04.2018 
року.

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

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

Голова Правління  Бойчин Мирослав Михайлович
(підпис) М. П.  (ініціали та прізвище керівника) 25.05.2018 (дата) 

аКцІонерна КомпанІя 
«харКІвоБленерго»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

акціонерна компанія «харківобленерго»,  
код ЄДРПОУ 00131954

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

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

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/ 
відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Річними загальними зборами акцiонерiв АК «Харківобленерго», які 
відбулися 16.04.2018, було прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результата-
ми дiяльностi у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Мiнiстрiв України 
«Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, 
що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фінансово-
господарської дiяльностi у 2017 році господарських товариств, у статут-
ному капiталi яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивiдендiв акціонерам Товариства;
- 10 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15% - до фонду розвитку виробництва.
Затвердити загальний розмір річних дивiдендiв за підсумками роботи 

Товариства за 2017 рік у розмiрi 23 277 264,30 грн. 
Встановити, що виплата дивiдендiв здійснюється Товариством через 

депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною 
комiсiєю з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Наглядової ради від 24.05.2018 № 10/2018 вирішено:
- визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отри-

мання дивідендів за простими акціями АК «Харківобленерго» за резуль-
татами діяльності Товариства у 2017 році – 11.06.2018.

- нарахування та виплату дивідендів здійснити у розмірі, визначеному 
рішенням річних загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» від 
16 квітня 2018 року (протокол № 26) та в порядку, визначеному статтею 
30 Закону України «Про акціонерні Товариства» до 16.10.2018.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«КременчУцьКа КондитерСьКа 
фаБриКа «роШен»

(далі – Товариство)
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
про емітента

1. Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента Приватне акціонерне 

товариство «Кременчуцька 
кондитерська фабрика 
«Рошен» 

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382191
1.4.Місцезнаходження емітента 39600, Полтавська область, 

м. Кременчук, Крюківський 
район,  
вул. Ігоря Сердюка, 57.

1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

0536 757400

1.6.Електронна поштова адреса емітента office.krem@roshen.com 
1.7.Дата вчинення дії 24 травня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується для 
розкриття інформації

http://krcf.roshen.com/

2. текст повідомлення:
2.1.наглядовою радою приватного акціонерного товариства 

«Кременчуцька кондитерська фабрика «рошен» 24 травня 
2018 р. прийнято рішення про припинення повноваЖень:

Голова Правління Товариства Радько Сергій Петрович (Паспорт: 
серія МА № 949843, виданий Конотопським МРВ УМВС України в 
Сумській області 26.10.2001 року). Радько С. П. перебував на по-
саді 45 днів починаючи з дати останнього переобрання та загалом 
з 10 червня 2015 р. по 25 травня 2018 р. (2 роки 11 місяців 15 днів). 
Підстава такого рішення: заява Радька С. П. про припинення по-
вноважень на посаді Голови Правління Товариства 25 травня 
2018 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про до-
строкове припинення повноважень Радька С. П. на посаді Голови 
Правління Товариства 25 травня 2018 р., у зв’язку з переведенням 
на посаду Заступника Директора Приватного акціонерного товари-
ства «Вінницька кондитерська фабрика». Особа акціями Товари-
ства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

2.2.наглядовою радою приватного акціонерного товари-
ства «Кременчуцька кондитерська фабрика «рошен» 24 травня 
2018 р. прийнято рішення про оБрання:

Голова Правління Товариства Крушельницький Андрій Володи-
мирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
обраний на строк 1 (один) рік. Підстава такого рішення: заява Кру-
шельницького А. В. про обрання на посаду Голови Правління Това-
риства з 29 травня 2018 р.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про обрання Го-
ловою Правління Товариства Крушельницького А. В. з 29 травня 
2018 р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) 
років:_начальник цеху№4 ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», 
начальник виробничого відділу-1 ПАТ «Вінницька кондитерська 
фабрика», начальник виробничого відділу-1 ПрАТ «Вінницька кон-
дитерська фабрика» (правонаступник ПАТ «Вінницька кондитер-
ська фабрика»). Особа акціями Товариства не володіє. Особа не-
погашеної судимості 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 України:

голова правління 
прат «КрКф «рошен» _______________ радько Сергій петро-

вич
   / підпис МП /

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента товариСтво З оБме-

Женою 
вIдповIдальнIСтю 
"БУдСервIС-центр"

2. Код за ЄДРПОУ 32000881
3. Місцезнаходження 01032, Київ, Назарiвська, буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс (044)235-53-92 (044) 235-57-06
5. Електронна поштова адреса bsc@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://bsc.granit-corporation.com

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

II. текст повідомлення
23.05.2018 року було прийняте рiшення про звiльнення з посади голов-

ного бухгалтера ТОВ «Будсервiс-Центр» Мурадян Iнна Володимирiвна за 
угодою сторiн (наказ №20-К), на посадi працювала з 2014 року. Мура-
дян I.В. не володiє часткою в статутному капiталi емiтента та не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

23.05.2018 року Наказом №19-К було прийняте рiшення про призна-
чення з 24.05.2018р. на посаду головного бухгалтера ТОВ « Будсервiс-
Центр « Чорненьку Тетяну Василiвну. Чорненька Т.В. не володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента та не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. В попереднi роки працювала бухгалтером 
в КП «Благоустрiй-Вишгород. Термiн призначення - безстроково. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

М.П. 24.05.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) емітента

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

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «БанК 
фамIльний»

2. Код за ЄДРПОУ 20042839
3. Місцезнаходження 03039, м.Київ, пр-т Голосiївський, 

б.26а
4. Міжміський код, телефон та факс 0442572014 0442580302
5. Електронна поштова адреса bank@fbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.fbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Спостережної ради ПАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» вiд 24.05.2018 

(протокол №20/2018 вiд 24.05.2018) обрано на посаду Голови Спостережної 
ради члена Спостережної ради Табачнiкова Олександра Юхимовича, термiн 
обрання три роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Посадова особа не надає згоди на розголошення пас-
портних даних, акцiями емiтента не володiє. Останнi п'ять рокiв посадова 
особа займала посади Голови, члена Спостережної ради ПАТ «Банк 
Фамiльний», а також професора кафедри загальної i медичної психологiї та 
педагогiки Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О.Богомольця, про-
фесора кафедри психiатрiї, психотерапiї, медичної психологiї i наркологiї 
ФIПО Донецького нацiонального медичного унiверситету iм.М.Горького. По-
садова особа є представником акцiонера Комiссарука Б.I..

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 Долженко Ольга Володимирiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.05.2018
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повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ про 
емІтента 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВ-
НИЦТВО "КИЇВСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК 
"УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 05905674
Адреса місцезнаходження 04136, м. Київ, вул.Маршала 

Гречка, б.13
Телефон емітента (044) 443-01-05 (044) 443-01-00
Електронна поштова адреса емітента 05905674@mail.gov.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 05905674.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
22.05.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "КИЇВСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалі – Товариство) 
були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Де-
нисюк Наталiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. 
Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 01.01.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Мель-
ник Дмитро Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі 
не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Особа займала посаду з 01.01.2013 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Саєн-
ко Оксана Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі 
не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Особа займала посаду з 01.01.2013 р.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Саєнко Оксана Миколаїв-
на (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень 
попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: перший заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавпо-
ліграфія". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано

строком на 3 роки. На засіданні Наглядової ради, що відбулось 22.05.2018  р. 
особу обрано Секретарем Наглядової ради Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Денисюк Наталія Мико-
лаївна (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрви-
давполіграфія". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу об-
рано строком на 3 роки. На засіданні Наглядової ради, що відбулось 
22.05.2018 р. особу обрано Головою Наглядової ради Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мельник Дмитро Сергійо-
вич (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень 
попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполі-
графія". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано стро-
ком на 3 роки. На засіданні Наглядової ради, що відбулось 22.05.2018 р. 
особу обрано Заступником голови Наглядової ради Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Старчевіч Тетяна Леоні-
дівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Директор ДП "Об'єднання по торгівлі та поста-
чанню". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано стро-
ком на 3 роки. 
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Карасьова Вікторія Ва-
лентинівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням по-
вноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: 2012-2017 – Генеральний директор ДСВ 
"Освіта", з 2017 по теперішній час заступник директора ТОВ "Фірма "Анто-
логія". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано стро-
ком на 3 роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Голова правлiння Лукасевич Iван Iванович.

приватне аКцIонерне товариСтво “видавництво “КиЇвСьКа правда” 
Корпоративне пIдприЄмСтво даК “УКрвидавполIграфIя”

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

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

1.Повне найменування емітента – пУБлIчне аКцIонерне товари-
Ство 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 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

ІІ. текст повідомлення
25.05.2018 року Наглядовою радою Банку в зв’язку із виробничою необхід-

ністю було надано згоду на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінте-
ресованість, а саме:

на укладання іпотечного договору між ПАТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «НОВІ 
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ», з метою забезпечення зобов’язання ТОВ «БУДЕВО-
ЛЮЦІЯ» за Кредитним договором № 478 від 09 лютого 2018 року майном ТОВ 
«НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» - Комплексом з виробництва нових будівель-
них матеріалів, розташованого за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, 
с. Красне Перше, вул. Шевченка, 16А.

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 105 860, 000 тисяч гри-
вень (сто п’ять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок);

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 2 289 143,714 тисяч гривень 36 копійок (два мільярди двісті вісімдесят 
дев’ять мільйони сто сорок три тисячі сімсот чотирнадцять гривень 36 копійок);

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, 

що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 4.6244 %;

істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину: 
забезпечення зобов’язання ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» за Кредитним догово-

ром № 478 від 09 лютого 2018 року майном ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІА-
ЛИ» - Комплексом з виробництва нових будівельних матеріалів, розташованого 
за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Красне Перше, вул. Шевчен-
ка, 16А шляхом укладання іпотечного договору між ПАТ АКБ «АРКАДА» (далі  – 
Банк) та ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ».

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄдрпоУ юридичної 
особи, яка є стороною правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ», місцезнаходження: 08725 , 
КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, с. КРАСНЕ ПЕРШЕ, 
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,16-А, код за ЄДРПОУ: 32843212;

інформація щодо юридичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонер-
ним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, перед-
баченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон): 
тов «новІ БУдІвельнІ матерІали»:

- афілійована особа посадової особи Банку; 
- афілійована особа акціонера, який володіє понад 25% участі у Банку;
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні 

акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - 
Закон): паливода Костянтин віталійович. 

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товари-
ством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої стат-
тею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):

- Паливода Костянтин Віталійович посадова особа сторони правочину – 
Банку (а саме – Голова Правління Банку); акціонер, який володіє понад 25% 
участі у Банку;

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні 
акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, 
передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - 

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво аКцIонерний КомерцIйний БанК «арКада»
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Закон): Кошубська-маріот людмила Семенівна. 
інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товари-

ством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої стат-
тею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон):

- Кошубська-маріот людмила Семенівна член виконавчого органу юри-
дичної особи, що є афілійованою особою посадової особи Банку – ТОВ «НОВІ 
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» (а саме – директор ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕ-
РІАЛИ»).

інші істотні умови правочину: відсутні.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» _____________ Паливода К.В.
(посада) (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  25.05.2018р. 
  (дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво 
"КиЇвенерго"

2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380445944576 +380442076743

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

https://dtek.com/іnvestors_and_partners/
asset/kyіvenergo/

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

ІІ. текст повідомлення
23.05.2018 Генеральним директором ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» відповідно 

до п. 17.7 (10) Статуту на посаду головного бухгалтера ПАТ «КИЇВЕНЕР-
ГО» призначено Cачко Ігоря Миколайовича.

Cачко Ігор Миколайович, паспорт серія ВВ № 092882, виданий 
23.10.1997 Курахівським МВ Мар’їнського РВ УМВС України в Донецькій 
області. На посаду призначений безстроково. Пакетом акцій, часткою в 

статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх 
п’яти років:

- з 19.03.2013 до 04.01.2016 - головний фахівець відділу організації об-
ліку департаменту з бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «ДТЕК СЕР-
ВІС»;

- з 04.01.2016 - головний спеціаліст групи організації обліку ББГ відділу 
організації обліку бухгалтерського обліку департаменту х бухгалтерського 
обліку і звітності ТОВ «ДТЕК СЕРВІС».

23.05.2018 Генеральний директором ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» відповідно до 
п. 17.7 (10) Статуту звільнено з посади головного бухгалтера ПАТ «КИЇВ-
ЕНЕРГО» Гаврилюк Вікторію Василівну.

Гаврилюк Вікторія Василівна, паспорт серія СН № 383945, виданий 
17.12.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. На посаді пере-
бувала з 27.01.2014. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 

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

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

М.П. 24.05.2018
(дата)

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

Інформація про зміни у складі посадових осіб  
пат «даК «автомобільні дороги України»

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

«Державна акцiонерна Компанiя 
«Автомобiльнi дороги України»

2. Код за ЄДРПОУ 31899285
3. Місцезнаходження 03680, м.Київ,  

вул.Антоновича, 51
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 287 21 04, (044) 287 52 34

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

www/adu.org.ua/інформація /
особлива інформація емітента

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (Компанія) за вх. 

№ 01/238 від 25.05.2018р. отримала наказ Державного агентства 
автомобільних доріг України (Укравтодор), як вищого органу Ком-
панії, від 18.05.2018 року №135 «Про зміни в складі Правління 
ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», згідно якого відповідно 
до Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 13 
пункту 10 Положення про Державне агентство автомобільних до-
ріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 вересня 2014 року №439, пункту 10.4.4 Статуту Публічного 
акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Авто-
мобільні дороги України», затвердженого наказом Державного 
агентства автомобільних доріг України 11 жовтня 2017 року № 385 
та у зв’язку з кадровими змінами ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України», внесено до складу Правління ПАТ «ДАК «Автомобільні 
дороги України», затвердженого наказом Укравтодору від 
19.08.2017 року №359-К (зі змінами внесеними наказами Укравто-
дору від 11 грудня 2017 року №486-К та від 18 квітня 2018 року 
№105), такі зміни:

- введено до складу Правління ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги 
України» Козловського Олександра Володимировича – заступника 
голови Правління ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (по-
передні посади, які займала посадова особа протягом останніх 
п’яти років: виконавчий директор, генеральний директор 
ТОВ «Рада-4», заступник директора-начальник управління зв’язку 
та інформації, директор Департаменту транспортної інфраструк-
тури виконавчого органу Київської міської ради, радник Київського 
міського голови – відділу аналітичного забезпечення діяльності 
Київського міського голови управління організаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності Київського міського голови; комерційний 
директор ТОВ «Рада-4», заступник керуючого Митним комплексом 
ПАТ «Київський річковий порт»; загальний стаж роботи 13 років; 
акціями Компанії не володіє; судимості, в т.ч. непогашеної за ко-
рисливі та посадові злочини не має; згоди на оприлюднення пас-
портних даних не надано; термін, на який призначено посадову 
особу, наказом не визначений);

- виведено зі складу Правління ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги 
України» Ушакова Олега Юрісовича (посадова особа перебувала 
в складі правління з 19.08.2017 року; акціями Компанії не володі-
ла; судимості, в т.ч. непогашеної за корисливі та посадові злочини 
не мала; згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала).

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

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

Головний інженер  І.В. Данкевич

пУБлIчне аКцIонерне товариСтво «дерЖавна аКцIонерна КомпанIя 
«автомоБIльнI дороги УКраЇни»
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пУБлІчне  
аКцІонерне товариСтво 

«плаЗматеК»
відомості  

про зміну складу посадових осіб емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек»
2. Код за ЄДРПОУ 03567397
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18
4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71)
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу поса-

дових осіб емітента.
II. текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 
вчинення 
дії 

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повно-

важення)

Поса-
да(*) 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспортні дані 
фізичної 

особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6 
24.05.2018 Припи-

нено 
повно-

важення

Голова 
Нагля-
дової 
ради

Чумак 
Костянтин 
Володими-

рович 

д/нд/
н01.01.1000д/н

 
0,000007

Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
24.05.2018р.Наглядовою Радою прийнято рішення про припинення 
повноважень Голови Наглядової Ради Чумака Костянтина Володи-
мировича (протокол засідання 24.05.2018р.) Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Статуту. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,000007%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 6 місяців.
1 2 3 4 5 6 
24.05.2018 Обрано Голова 

Нагля-
дової 
ради

Кравець 
Сергій 

Валентино-
вич

д/нд/
н01.01.1000д/н

 
0,000007

Зміст інформації:
 Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
24.05.2018р.Наглядовою Радою прийнято рішення про обрання 
Кравця Сергія Валентиновича на посаду Голови Наглядової Ради 
(протокол засідання 24.05.2018р.), строком-до наступних річних за-
гальних зборів. Обрання посадової особи виконано на підставі Ста-
туту. Посадова особа є акціонером , володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,000007%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,25 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі-1 
шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: еконо-
міст з бухгалтерського обліку емітента, заступник генерального ди-
ректора з виробництва емітента, заступник генерального директора 
з кадрових питань емітента, член Наглядової Ради.

III. підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкри-

та відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів. 

Генеральний директор  Слободянюк Віктор Петрович
24.05.2018

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 

«УКрхарчопромСервIС»
2. Код за ЄДРПОУ: 13677276
3. Місцезнаходження: 02222 Київ, вул. Закревського, 22
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 545-13-44, (044) 545-08-06
5. Електронна поштова адреса: alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://13677276.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

Головою Правління Товариства 24.05.2018 р. (Наказ №77-ос/тр від 
24.05.2018 р.) прийнято рішення звільнити з посади Головного бухгалтера 
Русскіну Оксану Олексіївну 25.05.2018 р. Підстава такого рішення: Наказ 
№77-ос/тр від 24.05.2018 р., заява Русскіної О.О. про звільнення з займа-
ної посади за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посаді 
Головного бухгалтера з 13.03.2018 р. Згоди на розкриття паспортних да-
них особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Головою Правління Товариства 24.05.2018 р. (Наказ №78-ос/тр від 
24.05.2018 р.) прийнято рішення Шаріфі Юлію Олександрівну призначити 
на посаду Головного бухгалтера з 29.05.2018 р. Підстава такого рішення: 
Наказ №78-ос/тр від 24.05.2018 р., заява Шаріфи Ю.О. Строк, на який 
призначено особу, - безстроково. Згоди на розкриття паспортних даних 
особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала по-
садова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, старший 
бухгалтер.

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  Сушон А.І.  24.05.2018

приватне  
аКцІонерне товариСтво 

“львІвСьКий ЖирКомБІнат”
повідомлення  

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Львівський жиркомбінат"
2. Код за ЄДРПОУ 00333598
3. Місцезнаходження 79015, Львів, вул.Городоцька 132
4. Міжміський код, телефон та факс 032-244020 032-2419042
5. Електронна поштова адреса lgk@lgk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації

lgk.com.ua

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

II. текст повідомлення
З 25.05.2018 р. припинено повноваження члена правління ПрАТ «Львів-

ський жиркомбінат» Жук Олександра Івановича. Припинення повнова-
жень посадової особи відбулося за заявою особи, на підставі протоколу 
Наглядової ради товариства №5/2018-2 від 24.05.2018 року. Часткою в 
статутному капіталі емітента володіє у розмірі 0,00464577637%. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На виборній 
посаді перебував з 07.02.2014 року. Замість посадової особи, повнова-
ження якої припиняються, нікого не призначено.

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 Роговий Юрiй Олексiйович
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.05.2018
(да
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів)
I. Загальні відомості 

1. повне найменування емітента 
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 

«плаЗматеК» 
2. Код за ЄдрпоУ 03567397 
3. місцезнаходження: м. вінниця, вул. максимовича,18 
4. міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71) 
5. електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua 
7. вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 

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

відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 

є 
предметом 
правочину 
(тис. грн.)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента 
за даними останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 24.05.2018 156672,8 1083917 14,45432
Зміст інформації: 
Наглядовою Радою Товариства 24.05.2018р. прийнято рішення про 
надання згоди на укладення значного правочину: Контракту № 0523-01 
від 23.05.2018р. з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електро-
дів» ( Білорусь). Предмет правочину: поставка обладнання для 
виготовлення зварювальних електродів, обладнання для виготовлення 
упаковки та іншої продукції. Ринкова вартість майна що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 156672,8 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 1083917 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна , що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності 14,45432%. Додаткові критерії для віднесен-
ня правочину до значного правочину Статутом не передбачені. Загальна 
кількість голосів-5. Кількість голосів "за" прийняття рішення: 5. Кількість 
голосів "проти" та «утримались» - 0.

III. підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 

відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів. 

Генеральний директор  Слободянюк Віктор Петрович
24.05.2018

приватне  
аКцІонерне товариСтво 
«мУКачIвСьКа фаБриКа  

«реммеБлI»
Приватне акціонерне товариство «Мукачiвська фабрика «Реммеблi», 

місцезнаходження товариства: 89600, Закарпатська область, м.Мукаче-
во, вул.Крилова,70, код ЄДРПОУ 05480424, повідомляє про скликання 
(за ініціативи Наглядової ради) позачергових Загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 03 липня 2018 року об 10 годині за адресою: 
м. мукачево, вул. Крилова, 70 у кабінеті директора б/н. Реєстрація 
акціо нерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 
з 09:00 год. до 09.30 год. за місцем проведення зборів. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах: 25 червня 2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, 
що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує 
особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства в Україні. З матеріалами проекту порядку денного акціонери та їх 
представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмо-
вою заявою на ім’я директора Товариства. Прийняття заяв та ознайом-
лення із матеріалами зборів здійснюється у кабінеті директора у робочі 
дні з 09.00 до 13.00 год. за адресою: : м.Мукачево, вул. Крилова,70. Про-
позиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів вно-
сяться (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів).Адреса веб-
сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного: remmebli.emitents.net.ua. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
проекту порядку денного директор Левенець Б. Й. Довідки за телефоном 
0950859274.

проект порядку денного:
1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень. 
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних 

зборів .
4.Прийняття рішення про припинення ПрАТ «Мукачiвська фабрика 

«Реммеблi» шляхом ліквідації.
5. Про призначення ліквідаційної комісії, обрання голови та членів лік-

відаційної комісії, надання їй повноважень та порядку прийняття нею рі-
шень.

6.Про затвердження порядку і строків ліквідації ПрАТ «Мукачiвська 
фабрика «Реммеблi».

7.Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх ви-
мог.

8.Про порядок розподілу між акціонерами майна ПрАТ «Мукачiвська 
фабрика «Реммеблi», що залишиться після задоволення вимог кредито-
рів.

Директор  Левенець Б.Й.

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 

«ГРАНДIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391715
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33,  

пов. 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 562 67 02, (044) 562 67 02
5. Електронна поштова адреса: inga.ivaschenko@arricano.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://grandinvest.emitents.net.ua/ua/
docs

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 това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «ГРАНДIНВЕСТ» (надалi - Товари-

ство) 24.05.2018 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 
23.05.2018р. Товариству стало відомо, що у юридичної особи - Ю.ЕЙ. ТЕР-
РА ПРОПЕРТI МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД (U.A. TERRA PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED) (надалі - юридична особа), зареєстрованої в тор-
говому реєстрі за номером 233077, місцезнаходження: 1080, Кiпр, Нiкосiя, 
Демосфен Сiвiрi буд. 12, офiс 601, змінився розмір пакета акцій. Розмір 
частки юридичної особи в загальній кількості акцій до зміни - 99,90%; роз-
мір частки юридичної особи в загальній кількості акцій після зміни - 100,00%; 
розмір частки юридичної особи в загальній кількості голосуючих акцій до 
зміни - 99,90%; розмір частки юридичної особи в загальній кількості голо-
суючих акцій після зміни - 100,00%. Додаткова інформація, необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних 
умов фінансово-господарської діяльності емітента: перелік акціонерів був 
отриманий для проведення загальних зборів.

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

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

2. Генеральний директор  Панченко А. Г. 
25.05.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«грандIнвеСт»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАН-
НЯ "СОЗИДАТЕЛЬ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13416334
3. Місцезнаходження емітента: 49600  м. Днiпро, вулиця Андрiя Фабра

(колишня вулиця Сєрова), буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056)778-54-15 (056)778-

54-16
5. Електронна поштова адреса емітента: sales@sozidatel.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.sozidatel.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерно-
го товариства "Науково- виробниче об'єднання "СОЗИДАТЕЛЬ" вiд "20"
квiтня 2018 року, Протокол № 1/2018, прийнято рiшення про виплату ди-
вiдендiв за привiлейованими акцiями.

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв - "31" грудня 2017 року.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно з рiшенням за-
гальних зборiв, iз розрахунку на одну привiлейовану акцiю складає: 0,25
грн. (нуль гривень 25 копійок), загальнi виплати за привiлейованими акцi-
ями складають 75 000,00 грн. (сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Строк виплати дивiдендiв: у перiод з "01" червня 2018 року по "01"
липня 2018 року.

Спосiб виплати дивiдендiв: грошовими коштами через касу Товариc-
тва або шляхом перерахування належної суми дивiдендiв на вiдповiдні
банкiвські рахунки акцiонерiв.

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному
обсязi.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,

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

3.2. Найменування посади. Голова Правлiння - Генеральний Дирек-
тор Турчин Леонiд Аркадiйович 24 травня 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" ( надалi Това-
риство) від 23.05.2018 року, прийнято рiшення про надання згоди на укла-
дання Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-230518 від 23.05.2018 року, ук-
ладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КОМПІНЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФОНДОВИЙ МЕ-
НЕДЖЕР", що діє в інтересах та за рахунок активів ЗАКРИТОГО НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "ПФМ-КАПІТАЛ" на загальну
суму 46 250 000 ,00 (сорок шість  мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень
00 копійок). 

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 26,95
вiдсоткiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не пе-
редбаченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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 О.М.Ботюк
23.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРО-
ПОРТIВ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 01128481; 3. Місцезнаходження: 49051,
м.Днiпро, вул.Винокурова, 3; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)
367060 (0562)353860; 5. Електронна поштова адреса: office@zavod-
sma.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://zavodsma.com.ua/но-
вости/item/64-особлива-iнформацiя-за-травень-2018-рiк; 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Ознайомившись iз особистою заявою пана Сердюка Олексiя Вiкторо-

вича щодо припинення його повноважень у якостi тимчасово виконуючо-
го обов'язки Голови Правлiння Товариства , Наглядова рада Товариства
прийняла рiшення, щодо припинення його повноважень у якостi тимчасо-
во виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства, за угодою сторiн
на пiдставi п.1 абз.1 ст.36 Кодексу законiв про працю України. Протокол
засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" №12 вiд 22.05.2018 р. Строк, про-
тягом якого така особа перебувала на посадi - з 19.12.2017 р. по
22.05.2018 р. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

В зв'язку з припиненням повноважень тимчасово виконуючого обов'яз-
ки Голови Правлiння Товариства та згiдно протоколу засiдання Наглядо-
вої ради ПАТ "ЗЗМА" №12 вiд 22.05.2018 р. було приянято рiшення щодо
обрання на посаду Голови Правлiння Товариства пана Горобця Юрiя Вiк-
торовича i набуття його повноважень з 23.05.2018 р., згiдно Статута на 3
роки. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попе-
редня посада за 5 рокiв - ООО "Вип - Трейдер" Генеральний директор.
Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

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 Голова Правлiння Товариства Горобець
Юрiй Вiкторович 23.05.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00333606
3. Місцезнаходження: 61019, місто Харків, проспект Дзюби, 2 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 783-30-66, 783-30-65
5. Електронна поштова адреса: xez@dikw-l.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vitlab.by/xez
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

24.05.2018р. черговими загальними зборами ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"  (да-
лі-Товариство) прийнято рішення надати попередню згоду на укладання
Товариством значних правочинів в період з 24 травня 2018 р. по 24 трав-
ня 2019 р.:

передачу майна до статутних капіталів створених ним господарських
товариств, договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи
цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продав-
цем. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищува-
ти 10000 тис. грн. Уповноважити Директора Товариства Краснопольсько-
го Ю. А. на  підписання відповідних правочинів. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності - 871,7 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності - 1147%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства - 2 807 418  шт. Кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 734 260 шт.
(97,39 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства). Кількість
голосуючих акцій, що проголосували: "за" прийняття рішення - 2 734 260
шт.; "проти" прийняття рішення - 0 шт.

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

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

2. Директор Ю.А. Краснопольський 24.05.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАН-
НЯ "СОЗИДАТЕЛЬ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13416334
3. Місцезнаходження емітента: 49600  м. Днiпро, вулиця Андрiя Фабра

(колишня вулиця Сєрова), буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056)778-54-15 (056)778-

54-16
5. Електронна поштова адреса емітента: sales@sozidatel.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.sozidatel.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерно-
го товариства "Науково- виробниче об'єднання "СОЗИДАТЕЛЬ" вiд "20"
квiтня 2018 року, Протокол № 1/2018, прийнято рiшення про виплату ди-
вiдендiв за привiлейованими акцiями.

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв - "31" грудня 2017 року.

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно з рiшенням за-
гальних зборiв, iз розрахунку на одну привiлейовану акцiю складає: 0,25
грн. (нуль гривень 25 копійок), загальнi виплати за привiлейованими акцi-
ями складають 75 000,00 грн. (сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Строк виплати дивiдендiв: у перiод з "01" червня 2018 року по "01"
липня 2018 року.

Спосiб виплати дивiдендiв: грошовими коштами через касу Товариc-
тва або шляхом перерахування належної суми дивiдендiв на вiдповiдні
банкiвські рахунки акцiонерiв.

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному
обсязi.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,

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

3.2. Найменування посади. Голова Правлiння - Генеральний Дирек-
тор Турчин Леонiд Аркадiйович 24 травня 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" ( надалi Това-
риство) від 23.05.2018 року, прийнято рiшення про надання згоди на укла-
дання Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-230518 від 23.05.2018 року, ук-
ладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КОМПІНЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФОНДОВИЙ МЕ-
НЕДЖЕР", що діє в інтересах та за рахунок активів ЗАКРИТОГО НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "ПФМ-КАПІТАЛ" на загальну
суму 46 250 000 ,00 (сорок шість  мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень
00 копійок). 

Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi
станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення
вартостi майна, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 26,95
вiдсоткiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не пе-
редбаченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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 О.М.Ботюк
23.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРО-
ПОРТIВ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 01128481; 3. Місцезнаходження: 49051,
м.Днiпро, вул.Винокурова, 3; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)
367060 (0562)353860; 5. Електронна поштова адреса: office@zavod-
sma.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://zavodsma.com.ua/но-
вости/item/64-особлива-iнформацiя-за-травень-2018-рiк; 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Ознайомившись iз особистою заявою пана Сердюка Олексiя Вiкторо-

вича щодо припинення його повноважень у якостi тимчасово виконуючо-
го обов'язки Голови Правлiння Товариства , Наглядова рада Товариства
прийняла рiшення, щодо припинення його повноважень у якостi тимчасо-
во виконуючого обов'язки Голови Правлiння Товариства, за угодою сторiн
на пiдставi п.1 абз.1 ст.36 Кодексу законiв про працю України. Протокол
засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" №12 вiд 22.05.2018 р. Строк, про-
тягом якого така особа перебувала на посадi - з 19.12.2017 р. по
22.05.2018 р. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

В зв'язку з припиненням повноважень тимчасово виконуючого обов'яз-
ки Голови Правлiння Товариства та згiдно протоколу засiдання Наглядо-
вої ради ПАТ "ЗЗМА" №12 вiд 22.05.2018 р. було приянято рiшення щодо
обрання на посаду Голови Правлiння Товариства пана Горобця Юрiя Вiк-
торовича i набуття його повноважень з 23.05.2018 р., згiдно Статута на 3
роки. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попе-
редня посада за 5 рокiв - ООО "Вип - Трейдер" Генеральний директор.
Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

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 Голова Правлiння Товариства Горобець
Юрiй Вiкторович 23.05.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00333606
3. Місцезнаходження: 61019, місто Харків, проспект Дзюби, 2 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 783-30-66, 783-30-65
5. Електронна поштова адреса: xez@dikw-l.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vitlab.by/xez
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

24.05.2018р. черговими загальними зборами ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"  (да-
лі-Товариство) прийнято рішення надати попередню згоду на укладання
Товариством значних правочинів в період з 24 травня 2018 р. по 24 трав-
ня 2019 р.:

передачу майна до статутних капіталів створених ним господарських
товариств, договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи
цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продав-
цем. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищува-
ти 10000 тис. грн. Уповноважити Директора Товариства Краснопольсько-
го Ю. А. на  підписання відповідних правочинів. Вартість активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності - 871,7 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності - 1147%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій Товариства - 2 807 418  шт. Кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 734 260 шт.
(97,39 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства). Кількість
голосуючих акцій, що проголосували: "за" прийняття рішення - 2 734 260
шт.; "проти" прийняття рішення - 0 шт.

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

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

2. Директор Ю.А. Краснопольський 24.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ НА-

УКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУК-
ТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ", 

код за ЄДРПОУ 14078902, місцезнаходження: 61003, м.Харкiв, пр-т
Московський, 10/12, тел./факс (057) 731-17-88, 731-40-49, e-mail offi-
ce@energoproekt.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет:
http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв 19.04.2018. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв, 11.06.2018. Розмiр дивiдендiв, що
пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, 3 293 836,13
грн. Строк виплати дивiдендiв з 11.06.2018 по 19.10.2018. Спосiб виплати
дивiдендiв - через депозитарну систему. Порядок виплати дивiдендiв -
виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Т.в.о. Генерального ди-
ректора Гречка О.М. підтверджує достовірність інформації, що міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ

НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНС-
ТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ",

код за ЄДРПОУ 14078902, місцезнаходження: 61003, м.Харкiв, пр-т
Московський, 10/12, тел./факс (057) 731-17-88, 731-40-49, e-mail offi-
ce@energoproekt.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет:
http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
23.05.2018 за рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання № 14-

2018 вiд 23.05.2018).обрано: 1. -Попов Дмитро Сергiйович - на посаду Го-
лови Наглядової ради на строк до прийняття рiшення Наглядовою радою
про припинення повноважень, останнi 5 рокiв обiймав посади заступника
директора Департаменту ФДМУ, головного спецiалiста Управлiння ФДМУ,
юрисконсульта. Посадова особа є представником акцiонера ФДМУ; 2. -
Бадзим Павло Сергiйович - на посаду Члена Дирекцiї на строк до переоб-
рання Наглядовою радою, останнi 5 рокiв обiймав посади генерального
директора, заступника генерального директора з розвитку та зовнiшнiх
зв'язкiв. Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних,
акцiями товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 23.05.2018. 

Т.в.о. Генерального директора Гречка О.М. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ"
(код за ЄДРПОУ 24486154), місцезнаходження: 62433, Харківська обл.,
м.Люботин, вул.Слобожанська, 53, тел./факс (057) 777-00-74, 777-08-
97, e-maіl lzpt@ua.fm, адреса в Інтернет: lubotіnn.com.ua.

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою кон-
трольного (50%) пакету акцій 

16.03.2018 від особи, яка здійснює облік права власності на акції емі-
тента у депозитарній системі, отримано перелiк акцiонерiв, яким надси-
латиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів,
станом на 07.03.2018 (у зв'язку з цим інформація про найвищу ціну
придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття тако-
го пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого па-
кета відсутня). ПІБ власника акцій: Прістер Артур Станіславович. Розмір
частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi
0,218% (у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій - 0,22%), пiсля набуття
права власностi 54,91 % (у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій -
55,54%). 

Генеральний директор Какорін О.I. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 

«КрюКІвСьКий вагоноБУдІвний Завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05763814
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. I. Приходька, б.139
4. Міжміський код, телефон та факс: 0536 (067) 545-05-39, (0536) 769-497
5. Електронна поштова адреса: oku1@kvsz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення:
23 травня 2018 року ПАТ «КВБЗ» отримало письмове повідомлення 

від акціонера ПАТ «КВБЗ» – ОВ Капитал Менеджмент ГмбХ / OW Capital 
Management GmbH (Ідентифікаційний код з бази даних комерційного реє-
стру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської 
діяльності: FN278008k. Місцезнаходження юридичної особи: Шоттенрінг, 
16/110, 1010 Відень, Австрія/1010, Schottenring 16/110, Wien. Акції прості 
іменні у кількості 28'669'889 шт.) щодо заміни члена Наглядової ради 
ПАТ «КВБЗ» (представника акціонера).

Зміни: припинено повноваження.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (представник акціонера).
Прізвище, ім'я, по батькові: воронович віктор петрович. Особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір частки в статутному 
капіталі ПАТ «КВБЗ» (у відсотках): 0,00122. Розмір пакета акцій 
ПАТ «КВБЗ», які належать цій особі (грн.): 1053,00. Перебував на посаді: 
члена Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (представника акціонера) з грудня 
2017р.; члена Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» з серпня 2012р. Посадова 
особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Зміни: набуто повноважень.
Посада: член Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (представник акціонера).
Прізвище, ім'я, по батькові: гамазалов джахпар асхабович. Особа 

не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями ПАТ «КВБЗ» не 
володіє. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступ-
ник генерального директора з контролю за комерційною діяльністю 
ВАТ «Завод металоконструкцій», член Ради директорів ВАТ «Завод мета-
локонструкцій». Посадова особа немає непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини.

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

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

2. В.о. Голови правління - директора (підпис) І.В. Манаєнков 24.05.2018 
М.П. 

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«айпеК»
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: 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; Місцезнаходження: 17500, 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14; Міжміський код, те-
лефон 044-522-84-71 та факс: 044-490-57-95; Електронна поштова 
адреса: ipack@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
30057276.smida.gov.ua; Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства. 

2. текст повідомлення: 
25.05.2018р. Приватним акціонерним товариством «АЙПЕК» від 

ПАТ «Національний депозитарій України» отримано реєстр акціонерів 
згідно якого відбулася зміна розміру пакетів акцій, які належать акціоне-
рам Товариства, а саме: - пакет власника акцій Товариства ПРИВАТНО-
ГО ПІДПРИЄМСТВА «Листопад» (код за ЄДРПОУ 30117062, місцезна-
ходження: м. Київ, вул. Микола Василенка, 7А) що володів пакетом акцій 
в розмірі 70 шт. акцій, що становило 50% від загальної кількості акції 
Товариства та 50% до загальної кількості голосуючих акцій зменшився 
до 0шт. акцій що становить 0% від загальної кількості акції Товариства 
та 0% до загальної кількості голосуючих акцій; - пакет власника акцій 
Товариства, компанія ДЖОРАНДЕС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер 
НЕ 364008, дата реєстрації 20.12.2016 року, юридична особа, що на-
лежним чином заснована та діє за законодавством Республіки Кіпр, 
офіс якої зареєстрований за адресою: вул. Арх. Кіпріану, 6, Агіоі Тріміті-
ас, Р.С. 2671. Нікосія, Кіпр, що володів пакетом акцій в розмірі 0 шт. ак-
цій, що становило 0% від загальної кількості акції Товариства та 0% до 
загальної кількості голосуючих акцій, збільшився до 70 шт. акцій що ста-
новить 50% від загальної кількості акції Товариства та 50% до загальної 
кількості голосуючих акцій. Повідомлення про намір придбати значний 
пакет акцій ПрАТ «АЙПЕК» компанією ДЖОРАНДЕС ЛІМІТЕД надано 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку листом 
№ 01-06/17 від 20.06.2017р., та опубліковано 22.06.2017р. в № 116 Відо-
мості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

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

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

3.2. Голова правління ПрАТ «АЙПЕК» Чернікова О.С.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «УКраЇнСьКа БIрЖа» 

2. Код за ЄДРПОУ 36184092
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, вул. Шовковична, 42-44 
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса mch@ux.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ux.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 24.05.2018 Бiржовою 
радою ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (Протокол № 8 вiд 24.05.2018). Згiдно з 
цим рішенням:

31.05.2018 припиняються повноваження Голови Правлiння Ткаченка 
Олега Васильовича у зв’язку з поданою заявою про звiльнення за угодою 

сторiн вiдповiдно до п. 1 ст. 36 КЗпП Украни; згоди на розкриття паспортних 
даних не надано, акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Займає посаду Голови Правлiння з 
02.10.2008. На посаду Голови Правлiння нiкого не обрано. 

01.06.2018 тимчасово виконання обов‘язкiв Голови Правлiння покладе-
но на Першого заступника Голови Правлiння Комiсарова Євгена 
Анатолiйовича (на строк до обрання Голови Правлiння вiдповiдно до Ста-
туту); згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями не володiє, 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом 
останнiх п‘яти рокiв займає посаду Першого заступника Голови Правлiння, 
заступника Голови Правлiння ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА».

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 Ткаченко Олег Васильович 
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.05.2018
(дата)

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

аКцIонерне товариСтво «Концерн Стирол». 2. Код за ЄДРПОУ: 
05761614. 3. Місцезнаходження: 84610, Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. Горлівської дивізії, 10. 4. Міжміський код, телефон та факс: 050-
3477725, -. 5. Електронна поштова адреса: office.stirol@gmail.com. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://stirol.ostchem.com/ua/invyestoram/osobaia-
ynformatsyia. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента. 

II. текст повідомлення. 
З 22 травня 2018 року відбулися наступні зміни у складі Наглядової 

ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: Достроково припинено повноваження 
члена Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Халіна Олександра 
Сергійовича, як представника OSTCHEM ІNVESTMENTS LІMІTED 
[ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500). Зго-
да на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: особиста заява 
про дострокове припинення повноважень. Володіє часткою у статутному 
капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмірі 0,000004%. Строк, протягом 
якого перебував на посаді 11 місяців. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. У зв’язку з припиненням 
повноважень члена Наглядової ради, Халін О.С. склав повноваження Го-
лови Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». Замість Халіна Олек-
сандра Сергійовича на посаду члена Наглядової ради іншої особи не при-
значено; Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Кікти Олега Олександровича, як представника 
OSTCHEM ІNVESTMENTS LІMІTED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] 
(реєстраційний номер HE 268500). Згода на публікацію паспортних даних 
не отримана. Підстава: особиста заява про дострокове припинення повно-
важень. Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
у розмірі 0,000004%. Строк, протягом якого перебував на посаді 11 місяців. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. У зв’язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради, 
 Кікта О.О. склав повноваження заступника Голови Наглядової ради 

ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». Замість Кікти Олега Олександровича на по-
саду члена Наглядової ради іншої особи не призначено; Достроково при-
пинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
Перепелиці Сергія Григоровича, як представника OSTCHEM ІNVESTMENTS 
LІMІTED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 
268500). Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: 
особиста заява про дострокове припинення повноважень. Володіє часткою 
у статутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмірі 0,000004%. 
Строк, протягом якого перебував на посаді 11 місяців. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість Пе-
репелиці Сергія Григоровича на посаду члена Наглядової ради іншої особи 
не призначено; Достроково припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Вербицького Миколи Анатолійовича, як 
представника OSTCHEM ІNVESTMENTS LІMІTED [ОСТХЕМ ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500). Згода на публікацію 
паспортних даних не отримана. Підстава: особиста заява про дострокове 
припинення повноважень. Володіє часткою у статутному капіталі 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмірі 0%. Строк, протягом якого перебував 
на посаді 11 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Замість Вербицького Миколи Анатолійовича 
на посаду члена Наглядової ради іншої особи не призначено; Достроково 
припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИ-
РОЛ» Плісковського Романа Володимировича, як представника OSTCHEM 
ІNVESTMENTS LІMІTED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстрацій-
ний номер HE 268500). Згода на публікацію паспортних даних не отримана. 
Підстава: особиста заява про дострокове припинення повноважень. Воло-
діє часткою у статутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмірі 
0,000004%. Строк, протягом якого перебував на посаді 11 місяців. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Замість Плісковського Романа Володимировича на посаду члена Наглядо-
вої ради іншої особи не призначено.

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

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

2. Голова Правління С.М. Павлючук. 23.05.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво  
«Концерн Стирол»

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: 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АЙПЕК»; Код за ЄДРПОУ: 30057276; Місцезнаходження: 17500, 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14; Міжміський код, теле-
фон 044-522-84-71 та факс: 044-490-57-95; Електронна поштова адреса: 
ipack@emitent.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 30057276.smida.gov.ua; 
Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосередкова-
но особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і 
більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства. 

2. текст повідомлення: 
25.05.2018р. Приватним акціонерним товариством «АЙПЕК» від 

ПАТ «Національний депозитарій України» отримано реєстр акціонерів 
згідно якого отримано повідомлення про набуття Компанією ДЖОРАН-
ДЕС ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НЕ 364008, дата реєстрації 
20.12.2016 року, юридична особа, що належним чином заснована та діє 
за законодавством Республіки Кіпр, офіс якої зареєстрований за адре-
сою: вул. Арх. Кіпріану, 6, Агіоі Трімітіас, Р.С. 2671. Нікосія, Кіпр, права 
власності на контрольний пакет акцій ПрАТ «АЙПЕК» у розмірі 50% від 
загальної кількості акцій та 50 % в загальній кількості голосуючих акцій. 
Розмір частки до набуття контрольного пакету акцій Компанії ДЖОРАН-
ДЕС ЛІМІТЕД складав 0%. 

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

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

3.2. Голова правління ПрАТ «АЙПЕК» Чернікова О.С.

приватне аКцIонерне товариСтво «айпеК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ НА-

УКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУК-
ТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ", 

код за ЄДРПОУ 14078902, місцезнаходження: 61003, м.Харкiв, пр-т
Московський, 10/12, тел./факс (057) 731-17-88, 731-40-49, e-mail offi-
ce@energoproekt.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет:
http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв 19.04.2018. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв, 11.06.2018. Розмiр дивiдендiв, що
пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, 3 293 836,13
грн. Строк виплати дивiдендiв з 11.06.2018 по 19.10.2018. Спосiб виплати
дивiдендiв - через депозитарну систему. Порядок виплати дивiдендiв -
виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Т.в.о. Генерального ди-
ректора Гречка О.М. підтверджує достовірність інформації, що міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ

НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНС-
ТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ",

код за ЄДРПОУ 14078902, місцезнаходження: 61003, м.Харкiв, пр-т
Московський, 10/12, тел./факс (057) 731-17-88, 731-40-49, e-mail offi-
ce@energoproekt.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет:
http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
23.05.2018 за рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання № 14-

2018 вiд 23.05.2018).обрано: 1. -Попов Дмитро Сергiйович - на посаду Го-
лови Наглядової ради на строк до прийняття рiшення Наглядовою радою
про припинення повноважень, останнi 5 рокiв обiймав посади заступника
директора Департаменту ФДМУ, головного спецiалiста Управлiння ФДМУ,
юрисконсульта. Посадова особа є представником акцiонера ФДМУ; 2. -
Бадзим Павло Сергiйович - на посаду Члена Дирекцiї на строк до переоб-
рання Наглядовою радою, останнi 5 рокiв обiймав посади генерального
директора, заступника генерального директора з розвитку та зовнiшнiх
зв'язкiв. Зазначені особи не надали згоди на розкриття паспортних даних,
акцiями товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають. Дата вчинення дiї 23.05.2018. 

Т.в.о. Генерального директора Гречка О.М. підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ"
(код за ЄДРПОУ 24486154), місцезнаходження: 62433, Харківська обл.,
м.Люботин, вул.Слобожанська, 53, тел./факс (057) 777-00-74, 777-08-
97, e-maіl lzpt@ua.fm, адреса в Інтернет: lubotіnn.com.ua.

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою кон-
трольного (50%) пакету акцій 

16.03.2018 від особи, яка здійснює облік права власності на акції емі-
тента у депозитарній системі, отримано перелiк акцiонерiв, яким надси-
латиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів,
станом на 07.03.2018 (у зв'язку з цим інформація про найвищу ціну
придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття тако-
го пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого па-
кета відсутня). ПІБ власника акцій: Прістер Артур Станіславович. Розмір
частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi
0,218% (у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій - 0,22%), пiсля набуття
права власностi 54,91 % (у загальнiй кiлькостi голосуючих акцій -
55,54%). 

Генеральний директор Какорін О.I. підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

приватне  
аКцIонерне товариСтво 

«пУтильСьКий лIСоКомБIнат»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «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 використову-

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

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства.

II. текст повідомлення: 
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Путильський 

лiсокомбiнат» вiд 10.05.2018 р. (протокол №24) прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. У 
зв'язку зi змiною типу, товариство перейменовано з Публiчне 
акцiонерне товариства «Путильський лiсокомбiнат» на Приватне 
акцiонерне товариство «Путильський лiсокомбiнат». Державну 
реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в 
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 
пiдприємцiв та громадських формувань проведено 24.05.2018р.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Голова правління Танасс Костянтин Мінович 25.05.2018р.

товариСтво З оБмеЖеною 
вІдповІдальнІСтю

«КомпанІя З УправлІння аКтивами
«ІнтелеКт КапІтал» 

пайовий венчурний інвестиційний фонд «терра»
недиверсифікованого виду закритого типу

04053, Україна, м. Київ,  
вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41,

тел.: +38 044-504-20-19
ЄДРПОУ 35398197,  

Банківські реквізити: 26502222 ПАТ «ПУМБ» у м. Київ,
код банку 334851

Електронна адреса: inellcap@gmail.com

повІдомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайо-

вого венчурного інвестиційного фонду «ТЕРРА» недиверсифіковано-
го виду закритого типу 25 травня 2018 року

Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» 
прийнято рішення про продовження строку діяльності строкового Па-
йового венчурного інвестиційногофонду «ТЕРРА» недиверсифікова-
ного виду закритого типу (код за ЄДРІСІ – 2331141) до 18.07.2028 
року Протокол № 5/18 від 25 травня 2018 року. 

Викуп інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестицій-
ного фонду «ТЕРРА» недиверсифікованого виду закритого типу 
обов’язково буде здійснюватися в його учасників, які протягом трьох 
місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали письмову заяву 
про викуп у них цінних паперів, за адресою: 04053, Україна, м. Київ, 
вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41. Перелік документів щодо 
викупу розміщено на сайті http://intelkap.uafin.net/.

директор тов «КУа «ІнтелеКт КапІтал»
відяпіна ольга юріївна

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НОРД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13533086
3. Місцезнаходження емітента 84322 м. Краматорськ 

вул. Шкiльна, 117
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)225-55-94 
(044) 225-55-95

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

http://nord.ua/press-nord

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

2. текст повідомлення
Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на при-

ватне прийнято 29 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «НОРД». Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 
21 травня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до 
змiни: Публiчне акцiонерне товариство «НОРД». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство «НОРД».

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

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

3.2. Найменування посади.
директор           ____________           Сташенко вiктор миколайович
                                   М.П.

аКцIонерне товариСтво “норд”

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 29 травня 2018 р. 
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Украина поднялась на одну ступень  
в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности IMD
Украина поднялась на 59-е с 60-го места в Ежегодном 

рейтинге глобальной конкурентоспособности (IMD World 
Competitiveness Yearbook 2017), сообщается на веб-
сайте института.

Рейтинг включает 63 государства. Украина на две сту-
пени опережает Монголию и по-прежнему на 14 ступе-
ней отстает от России.

На первое место рейтинга 2018 года вышли США. 
Экс-лидер Гонконг опустился на второе. Тройку лидеров, 
как и в прошлом году, замкнул Сингапур.

Рейтинг Института менеджмента (IMD, Швейцария) 
основывается на оценке состояния экономики стра-
ны, эффективности государственных органов власти, 
состояния деловой среды и состояния инфраструкту-
ры.

Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособ-
ности (The IMD World Competitiveness Yearbook) ин-
ститут IMD проводит с 1989 года в содружестве с ис-
следовательскими организациями во всем мире. 
Каждое государство в рейтинге оценивается на осно-
ве анализа 333 критериев по четырем основным по-
казателям ключевых аспектов экономической жизни 
страны.

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 
«УКраЇнСьКий БанК 
реКонСтрУКцIЇ та 
роЗвитКУ»

2. Код за ЄДРПОУ 26520688
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 454-27-00 (044) 454-27-22
5. Електронна поштова адреса ubrr@ubrr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.ubrr.com.ua/

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

II. текст повідомлення
1.Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження 

загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку 
одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товари-
ства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) № 8/2018 
вiд 24 травня 2018 р., прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв 
щодо державних цiнних паперiв, а саме: придбати з оплатою з 24 по 25 трав-
ня 2018 року облігації внутрішньої державної позики – короткострокові, дис-
контні, бездокументарні іменні, ISIN-UA4000200166. Ринкова вартiсть по-
слуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, складе загальну суму 
операцій не більше ніж 40 000 000.00 грн, зі ставкою відсотка не нижче 
17,00%, з датою погашення – 25.07.2018 року, номінальною вартістю 
1 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210781287,00 грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом правочинiв, до 
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) складає 18,98 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодав-
ством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

2.Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження 
загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку 

одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товари-
ства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) № 8/2018 
вiд 24 травня 2018 р., прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв 
щодо депозитних сертифiкатів Нацiонального банку України, а саме: при-
дбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року депозитні сертифікати Націо-
нального банку України на загальну суму операцій не більше ніж 
60 000 000.00 грн., зі ставкою відсотка не нижче облікової ставки НБУ, з да-
тою погашення – 08.06.2018 року, вартість 1 депозитного сертифіката – 
1000000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210781287,00 грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом правочинiв, до 
вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) складає 28,47 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодав-
ством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

3.Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноважен-
ня загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером 
Банку одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного 
товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) 
№ 9/2018 вiд 24 травня 2018 р., прийнято рiшення про вчинення значних 
правочинiв щодо депозитних сертифiкатів Нацiонального банку України, а 
саме: придбати з оплатою 24 травня 2018 року депозитні сертифікати На-
ціонального банку України на загальну суму операцій не більше ніж 
60 000 000.00 грн., з відсотковою ставкою не нижче 15%, з датою погашен-
ня – 25.05.2018 року, вартість 1 депозитного сертифіката – 1000000,00 грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ста-
ном на 31.12.2017 становить 210781287,00 грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi 
активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 
складає 28,47 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 488 000; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0. Додатковi критерiї 
для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, 
якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

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 Локтiонов Олег Юрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.05.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: аКцІонерне товари-
Ство «УКраЇнСьКий наУКово-доСлІдний Ін-
СтитУт вогнетривІв ІменІ а.С. БереЖного». 2. 
Код за ЄДРПОУ: 00190503. 3. Місцезнаходження: 61024 м. Харків, Гудано-
ва, 18. 4. Міжміський код, телефон та факс: 057 7003440 057 7142945. 5. 
Електронна поштова адреса: ukrniio@kharkov.ukrtel.net. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://ukrniio.pat.ua. 7. Вид особливої інформації: прийняття 
рішення про виплату дивідендів.

II. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів: 17.04.2018; Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів: 04.06.2018; Розмір дивідендів, що підлягають 
виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 798000 грн; Строк виплати 
дивідендів: початок 11.06.2018 - кінець 17.10.2018; Спосіб виплати дивіден-
дів: безпосередньо акціонерам; Порядок виплати дивідендів: кількома част-
ками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, у 
наступні дати: з 11.06.2018 до 31.08.2018, з 04.09.2018 по 17.10.2018.

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

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

директор мартиненко в.в.  24.05.2018

НОВИНИ
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нБУ разрешил докапитализацию 
подсанкционных украинских банков их 

материнскими структурами
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил докапи-

тализацию подсанкционных украинских банков их мате-
ринскими структурами, зарегистрированными в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства.

Как говорится в сообщении НБУ на веб-сайте, эти из-
менения утверждены постановлением НБУ № 55 от 
24 мая, которым внесены изменения в постановление 
центробанка от 1 октября 2015 № 654. Постановление 
вступает в силу с 25 мая.

Как отмечается в сообщении, разрешение докапи-
тализации подсанкционных украинских банков их ма-
теринскими структурами позволит избежать призна-
ния подсанкционных украинских дочерних банков 
неплатежеспособными из-за недостаточности капита-
ла.

НБУ также продлил механизм реализации применен-
ных СНБО санкций банками, небанковскими учрежде-
ниями, национальным оператором почтовой связи, пла-
тежными организациями.

Таким образом, НБУ привел свои требования в соот-
ветствии с решением СНБО от 2 мая 2018 «О примене-
нии и отмене персональных специальных экономиче-
ских и других ограничительных мер (санкций)», 
введенного в действие указом президента Украины от 
14 мая 2018 года.

цена продажи э/э в орЭ  
во второй декаде мая увеличилась  

на 0,1%
Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый ры-

нок (ОРЭ) ее производителями во второй декаде мая 
2018 года увеличилась на 0,1% (на 1,22 грн/МВт-ч) по 
сравнению с первой декадой мая – до 1119,96 грн/МВт-ч, 
свидетельствуют данные ГП «Энергорынок».

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС за 11-20 
апреля составила 1923,4 грн/МВт-ч (-0,7% к 1-10 мая), 
«Энергоатома» – 548,36 грн/МВт-ч (+0,01%), ГЭС – 
421,75 грн/МВт-ч (+19,8%), ТЭЦ и др. – 2146,54 грн/МВт-ч 
(+0,5%),»зеленый тариф» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, био-
масса) – 5768,21 грн/МВт-ч (-1,1%).

Доля НАЭК «Энергоатом» в общей структуре отпуска 
электроэнергии в ОРЭ за 11-20 мая составила 52,17% 
по сравнению с 50,04% в первой декаде, доля ГК ТЭС – 
28,4% (29,36%), ТЭЦ и других станций – 5,64% (4,99%), 
ГЭС – 11,76% (13,53%) «зеленых» – 2,03% (2,08%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный пе-
риод для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) 
увеличилась на 0,3% – с 1220,65 до 1223,97 грн/МВт-ч, 
для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – 
на 0,5%, с 1540,17 до 1547,98 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за вто-
рую декаду мая составила 86,3% (2 млрд 719,963 млн 
МВт-ч), ПНТ – 13,7% (431,656 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнер-
гии производителями в ОРЭ в 2017 году увеличилась на 
11,9% по сравнению с 2016 годом – с 859,2 грн за 1 МВт-ч 
до 961,1 грн за 1 МВт-ч.

«Энергорынок» объявил тендер  
на привлечение 2,7 млрд грн

Государственное предприятие «Энергорынок» объя-
вило тендер на привлечение четырех возобновляемых 
кредитных линий на общую сумму 2,7 млрд грн общей 
стоимостью обслуживания до 338,664 млн грн.

Согласно сообщению оптового оператора в системе 
ProZorro, в частности, планируется привлечь линии ли-
митом 0,7 млрд грн (до 30 октября 2018 года), 
0,5 млрд  грн (до 31 декабря 2018 года), 0,315 млрд грн 
(до 31 декабря 2018 года) и 1,185 млрд грн (до 31 мая 
2019 года).

Конечный срок подачи тендерных предложений – 
30 мая.

Финансирование традиционно привлекается для пре-
доставления авансовых платежей производителям элек-
троэнергии для покупки ими топлива.

Как сообщалось, по итогам объявленного ГП в на-
чале мая тендера на привлечение четырех линий на 
общую сумму 3,4 млрд грн (две по 0,7 млрд грн, по 
одной – 0,815 млрд грн и 1,185 млрд грн) договор бу-
дет подписан только с Укргазбанком на 0,7 млрд грн. 
Предложения Ощадбанка на открытие линий на 
2,7 млрд грн были отклонены из-за несоответствия 
условиям закупки в части неполной подачи необходи-
мых документов.

ГП «Энергорынок» выполняет функции оператора 
Оптового рынка электроэнергии Украины.

еиБ намерен выделить EUR75 млн  
на безопасность украинских дорог

Министерство финансов Украины и Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ) подписали меморандум о 
взаимопонимании, предусматривающий, в том числе, 
реализацию проекта «Повышение безопасности авто-
мобильных дорог в городах Украины», сообщил «Пра-
вительственный портал».

«Речь идет о получении займа в сумме EUR75 млн на 
финансирование соответствующих работ в городах 
Днепр, Львов, Одесса, Каменец-Подольский, Харьков, 
Киев», - указывается в сообщении.

Проектом предусматривает обновление дорог, строи-
тельство велодорожек, обустройство остановок, сокра-
щение выбросов, уточняет «Правительственный пор-
тал».

Помимо этого, Украина и ЕИБ заключили ряд меж-
дународных соглашений в рамках рабочего визита 
премьер-министра Владимира Гройсмана в Брюссель 
(Бельгия). В числе подписанных ЕИБ соглашений - 
финансовое соглашение с НАК «Укрэнерго» и Гаран-
тийное соглашение в рамках проекта «Программа по-
вышения надежности подстанций», который призван 
повысить эффективность и надежность работы оте-
чественной энергосистемы для ее интеграции в сеть 
системных операторов передачи электроэнергии Ев-
ропы. Речь, в частности, идет о замене оборудования 
высоковольтных подстанций с одновременным пере-
ходом на современные схемы распределительных 
устройств и установкой автоматизированных систем 
управления технологическими процессами на под-
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станциях Юго-восточного региона Украины.
Предусматривается также реконструкция 11 подстан-

ций на 330 кВ и одной подстанции на 750 кВ Днепров-
ской электроэнергетической системы.

Проект будет реализован в Днепропетровской об-
ласти на восьми подстанциях («Никопольская», «Про-
метей», «Южная», «Первомайская», «Каменская», 
«Днеп ровская», «Павлоградская», «Горная»), на двух 
подстанциях Запорожской области - «Мелитополь-
ская», «Запорожская»), в Кировоградской области 
(подстанция «Кварцит»), в Донецкой области (под-
станция «Южнодонбасская»), отмечает «Правитель-
ственный портал».

нБУ проведет повторный конкурс  
на строительство главного центра 

обработки данных
Национальный банк Украины (НБУ) планирует прове-

сти повторные торги по привлечению генерального под-
рядчика для строительства нового центра обработки 
данных.

Согласно сообщению центробанка, предыдущие тор-
ги не состоялись из-за отклонения всех тендерных пред-
ложений.

«30 мая 2018 года Национальный банк организовыва-
ет повторный круглый стол по вопросам закупочного 
процесса и процесса выполнения строительных работ 
для последующего проведения торгов. Планируется об-
судить основные несоответствия, замечания и недостат-
ки, допущенные участниками во время подготовки и 
предоставления тендерных предложений», - говорится в 
сообщении НБУ.

По данным пресс-службы Нацбанка, принять участие 
в круглом столе могут представители всех заинтересо-
ванных строительных компаний, имеющих опыт в строи-
тельстве социально важных объектов инфраструктуры в 
Украине или за границей.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины 
объявил о намерении в 2018 году начать строительство 
нового основного центра обработки данных регулятора, 
который предварительно планировалось ввести в экс-
плуатацию до 2020 года.

Объект планируется построить на территории 
Банкнотно-монетного двора НБУ по ул. Поховская, 7 в 
Киеве.

Ставки по ипотеке в СШа обновили 
7-летний максимум

Ставки ипотечного кредитования в США на этой не-
деле обновили максимальный уровень за последние 
семь лет, говорится в еженедельном обзоре государ-
ственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя фиксированная процентная ставка по 
30-летней ипотеке поднялась за неделю на 5 базисных 
пунктов - до 4,66% годовых. Пятнадцатилетние кредиты 
сейчас предоставляются в среднем под 4,15% против 
4,08% неделей ранее.

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

Подорожание ипотечных кредитов обусловлено ро-
стом доходности американских гособлигаций.

В конце прошлого года инвесторы начали распро-
дажу гособлигаций в ожидании, что повышение дефи-
цита бюджета США подтолкнет правительство к уве-
личению объемов заимствований. Затем эта 
тенденция получила поддержку со стороны позитив-
ных данных о состоянии экономики США и усиления 
инфляции.

С начала текущего года подъем ипотечных ставок был 
отмечен по итогам 15 из 21 недели. Такого не происходи-
ло с 1972 года, по данным Freddie Mac.

В то же время рост геополитической напряженности в 
мире в последние дни вызвал повышение цен госбумаг 
как защитных активов, и их доходность начала снижать-
ся. Следовательно, с небольшим отставанием можно 
ожидать аналогичной тенденции ипотечных ставок, от-
мечают эксперты.

В ходе торгов в четверг доходность 10-летних US 
Treasuries опустилась до 2,97% годовых по сравнению с 
2,99% на закрытие рынка днем ранее.

минюст СШа расследует  
возможные манипуляции с биткойнами - 

Сми
Министерство юстиции США начало уголовное рас-

следование с целью выяснения того, манипулируют ли 
трейдеры курсом биткойнов и других криптовалют, со-
общило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько 
источников.

Цена биткойна упала ниже психологически важной от-
метки $8000 после публикации этой новости, отмечает 
MarketWatch.

По данным источников, расследование сосредоточе-
но на использовании противозаконных практик, которые 
могут оказывать влияние на котировки. В их число вхо-
дит, например, наводнение рынка фейковыми заявками 
для того, чтобы подтолкнуть других трейдеров к покупке 
или продаже криптовалюты.

Минюст сотрудничает в этом деле с Комиссией по 
фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC), ко-
торая является финансовым регулятором рынка дери-
вативов на биткойн.

Представители обоих ведомств отказались от ком-
ментариев.

Соответствующий «уровень надзора пока не пришел 
на рынок биткойнов», полагает партнер Buckley Sandler 
Том Споркин, который ранее работал в Комиссии по цен-
ным бумагам и биржам (SEC) США. В этом отличие крип-
товалютного рынка, поскольку «SEC бдительно относит-
ся к рынку акций США, где существует прецедентное 
право против манипулирования рынком», цитирует сло-
ва эксперта MarketWatch.

Курс биткойна опустился в ходе торгов в четверг на 
0,9% - до $7510,73, по данным CoinDesk. Цена Ether сни-
зилась на 0,7%, Bitcoin Cash - на 1,2%.

Июньские фьючерсные контракты на биткойн в ходе 
электронных торгов на CBOE подешевели на 1,9% - до 
$7500. Цена майских фьючерсов на CME снизилась на 
1,4% - до $7485.
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НОВИНИ

еС будет искать решение в рамках вто  
в связи с планами СШа ввести пошлины 

на импорт автомобилей
Заявление США о намерении ввести 25%-ную пошли-

ну на импорт автомобилей затрудняет урегулирование 
торговых споров, ЕС постарается найти решение в рам-
ках ВТО, сообщил в четверг заместитель председателя 
Еврокомиссии Юрки Катайнен.

«Мы ясно указали нашим американским друзьям, что 
мы по-прежнему расположены вести переговоры. Впро-
чем, мы это всегда заявляли», - сказал Ю.Катайнен на 
пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что догово-
ренность с США об освобождении ЕС от повышенных 
ввозных пошлин на сталь и алюминий могла бы улуч-
шить торговые отношения сторон.

«Теперь Соединенные Штаты в одностороннем по-
рядке собираются поднять таможенные сборы на авто-
мобили. Ясно, что это противоречит правилам ВТО. И 
трудно представить себе, что это может быть связано с 
вопросом их национальной безопасности. Мы читали, 
что было сказано по этому поводу. Этот путь (к урегули-
рованию - ИФ) будет долгим и сложным», - сказал зам-

пред ЕК, сравнив происходящее с американским теле-
сериалом.

«Трудно оценивать ситуацию, объяснять, что она 
означает. То есть лучше пока не слишком спекулиро-
вать», - признал Ю.Катайнен, отвечая на вопрос о 
дальнейших шагах Еврокомиссии. Он отметил при 
этом труднопредсказуемое поведение американской 
стороны.

По его словам, в связи с новым заявлением США не-
обходимо искать наиболее справедливое решение, со-
ответствующее нормам ВТО и существующим правилам 
торговых обменов.

«Можно будет найти решение. Но я пока не знаю, ка-
кой степени результативности и как быстро», - сказал 
Ю.Катайнен.

Ранее сообщалось, что администрация президента 
США Дональда Трампа рассматривает возможность вве-
дения 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и авто-
компонентов для защиты американского автопрома.
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