
№88 (2841) 10.05.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту 
нормативно-правого акта 

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про внесення змін до рішення Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
13 травня 2011 року № 492» (далі – Проект рішення) роз-
роблено для приведення норм Положення про подання 
адміністративних даних та інформації у вигляді електро-
нних документів до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 

13.05.2011 № 492, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 25.06.2011 за № 789/19527 (далі – Поло-
ження) у відповідність до норм чинного законодавства 
(зокрема у зв’язку з прийняттям Законів України «Про 
електронні довірчі послуги», «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення веден-
ня бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 
паперів»), а також для модернізації Положення та при-
ведення його у відповідність до існуючих практик. 

Відповідно до Проекту рішення пропонується: 
запровадити використання електронних довірчих по-

слуг та кваліфікованих електронних цифрових підписів 
(печаток) замість застосування електронного цифрового 
підпису та послуг акредитованих центрів сертифікації 
ключів; закріпити вимогу використання як кваліфіковано-
го електронного підпису, 

так і кваліфікованої електронної печатки; передбачи-
ти, що з моменту початку діяльності осіб, які надають 

інформаційні послуги на фондовому ринку, а саме по-
слуги щодо подання звітності та/або адміністративних 
даних до НКЦПФР, подання до НКЦПФР адміністратив-

них даних та інформації у вигляді електронних докумен-
тів відбуватиметься виключно за посередництва таких 
осіб; запровадити окремі нейтральні терміни у текст По-
ложення замість 

складних конструкцій; замість переліку суб’єктів, на 
яких поширюється дія Положення, 

запровадити узагальнююче визначення таких суб’єктів; 
затвердити, що, відповідно до існуючих практик, елек-
тронна квитанція не є 

електронним документом; затвердити правило сто-
совно поширення нових редакцій вимог щодо складу, 
формату та структури даних в залежності від дати скла-
дання таких даних; інші несуттєві зміни з метою актуалі-
зації Положення або на врахування 

вищенаведених змін. 
Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання можуть над-

силати свої пропозиції та зауваження до проекту рішен-
ня поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ-601, 
вул. Московська, 8, корп. 30 Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку, департамент інформа-
ційних технологій, it@nssmc.gov.ua. Проект рішення 
буде оприлюднений на офіційному веб-сайті НКЦПФР 
www.nssmc.gov.ua не пізніше п'яти робочих днів з дня 
оприлюднення повідомлення про оприлюднення проек-
ту нормативно-правового акта в офіційному виданні 
НКЦПФР. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить двадцять п’ять робочих днів з дати оприлюд-
нення Проекту рішення. 

Т. в. о. Голови Комісії  О. Панченко 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту нормативного акта 

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження Змін до Поло-
ження про провадження депозитарної діяльності» (далі – 
Проект) розроблено відповідно до пункту 38 частини 
другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України «Про депозитарну систему України», За-
кону України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітен-
тами цінних паперів», Закону України «Про електронні 
довірчі послуги». 

Проект передбачає внесення змін до Положення про 
провадження депозитарної діяльності, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року 
за № 1084/23616 (із змінами) (далі – Положення). 

Проект розроблений з метою приведення Положення 
у відповідність до вимог Закону України від 16.11.2017 
№ 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів» та Закону 
України «Про електронні довірчі послуги», якими були 
внесені зміни, зокрема, до Закону України «Про акціо-
нерні товариства», Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», Закону України «Про депозитарну 
систему України». 

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент методології регулювання 
професійних учасників ринку цінних паперів) та на елек-
тронні адреси: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; iryna.
omelchenko@nssmc.gov.ua). Проект оприлюднюється на 
офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку - http://www.nssmc.gov.ua/. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту нормативно-

правого акта 
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (далі – НКЦПФР) «Про затвердження 
Змін до Порядку обігу, зберігання та знищення електро-
нних документів, що використовуються професійними 
учасниками депозитарної системи України» (далі – Про-
ект рішення) розроблено для приведення норм Порядку 
обігу, зберігання та знищення електронних документів, що 
використовуються професійними учасниками депозитар-
ної системи України, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27.12.2013 № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 21.01.2014 за № 124/24901 у відповідність до 
Закону України «Про електронні довірчі послуги». 

Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання можуть над-
силати свої пропозиції та зауваження до проекту рішення 
поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ-601, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 30 Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку, департамент інформаційних техно-
логій, it@nssmc.gov.ua. Проект рішення буде оприлюдне-
ний на офіційному веб-сайті НКЦПФР www.nssmc.gov.ua 
не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідо-
млення про оприлюднення проекту нормативно-правового 
акта в офіційному виданні НКЦПФР. 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить п’ятнадцять робочих днів з дати оприлюднен-
ня Проекту рішення. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
*    *    *

Інформація про роботу
Управління НКЦПФР у Південному регіоні

за ІІ половину квітня 2018 року
За період з 16.04.2018р. по 27.04.2018р. управлінням 

НКЦПФР у Південному регіоні розглянуто 5 (п’ять) справ 
про правопорушення на ринку цінних паперів та винесе-
но 5 (п’ять) штрафних санкцій за порушення вимог зако-
нодавства на ринку цінних паперів у розмірі 17 000 грн. 

Також у вказаному періоді, управлінням НКЦПФР у 
Південному регіоні, винесено 1 (одне) розпорядження 
стосовно відмови в заміні свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій у зв’язку зі зміною найменування емітента  
АТ «Гідросталь». 

Одночасно, у зазначений період, працівниками управ-
лінням НКЦПФР у Південному регіоні, проведено 1 (один) 
нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загаль-
них зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на 
загальних зборах акціонерів ПАТ «Енергопостачальна 
компанія «Одесаобленерго». 

У зазначеному періоді управлінням НКЦПФР у Півден-
ному регіоні розпочато 2 (дві) перевірки дотримання ви-
мог законодавства у сфері запобігання та протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення суб’єкта первин-
ного фінансового моніторингу ТОВ «Портфельний інвес-
тор» (планова перевірка) та ТОВ «КУА Партнер - Інвест» 
(позапланова перевірка). 

Також у вказаному періоді, управлінням НКЦПФР у 
Південному регіоні розглянуто та надано відповідь на  
1 (одне) звернення фізичної особи у відношенні  
ПАТ  Херсонське обласне підприємство фірма «Взуття». 

Також, за період з 16.04.2018р. по 27.04.2018р. до те-
риторіального управління надійшло 8 (вісім) платіжних 
доручень про сплату 8 (восьми) штрафних санкцій юри-
дичними особами у добровільному порядку до Держав-
ного бюджету України на суму 11 390 (одинадцять тисяч 
триста дев’яносто) грн. 

Крім того, у звітному періоді працівником управління 
прийнято участь в 1 (одному) судовому засіданні. 

26 квітня 2018 року начальник управління приймав 
участь в покладанні вінків та квітів з нагоди роковини 
Чорнобильської трагедії біля пам’ятника «Одеситам - 
чорнобильцям». 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 

ТОВаРисТВО "КОМбIНаТ 
ГРОМаДсьКОГО ХаРчУ-
ВаННЯ "НОВий чЕРНIГIВ"

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

вул. П'ятницька, буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (050) 3131595; (0462) 66-18-76
5. Електронна поштова адреса arendanov@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://novyche.pat.ua/emitents/reports/
special/12030

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

ІІ. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Гранична 
сукуп-
ність 

вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів емітента 

за даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2018 5750 6873.3 83.7
Зміст інформації
Попередньо схвалити значнi правочини, якi вiднесенi до компетенцiї Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства та будуть вчинятися Товариством протя-
гом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. Характер правочинiв: придбання, реалiзацiя осно-
вних та оборотних засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiї, отримання 
кредитiв, позик, граничною сукупною вартiстю не бiльше як: 5 750 000 грн.

Директор Юрченко Євген Євгенiйович

РІчНа ІНФОРМаЦІЯ 
емітента цінних паперів

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО «ГЕОТЕХНIчНий 
IНсТиТУТ»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», код ЄДРПОУ 02497915, місцезнахо-
дження: 79053, м. Львів, вул. Перфецького, 21, тел. (032) 294-97-58.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.05.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://gti.lviv.ua/.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
«ГЕОТЕХНIчНий IНсТиТУТ»

30.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛУГЦЕН-
ТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» було прийнято рiшення Попередньо 
надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпе-

чення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2019 року, 
граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень 
00 копійок.

ПРаТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. с.с. МОНЯТОВсьКОГО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»
2. Код за ЄДРПОУ: 33711331
3. Місцезнаходження: 79070 м.Львів, Хуторівка, 4-б
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 295 19 19, 032 295 19 19
5. Електронна поштова адреса: m.danyluk_orsp@shuvar.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
08 травня 2018 року Загальними зборами Товариства з обмеженою від-

повідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» прийнято 
рішення про виплату Учасникам Товариства дивідендів за результатами 
роботи в попередніх періодах на загальну суму 8520000,00 гривень у тер-
мін до 30 квітня 2019 року, щомісячно, пропорційно частці кожного з Учас-
ників Товариства. Дивіденди виплачуватимуться шляхом безготівкового 
перерахування коштів з поточного рахунку підприємства - на банківські ра-
хунки кожному Учаснику Товариства.

Період нарахування та сплати дивідендів - щомісячно, починаючи з 
травня 2018 року та закінчуючи квітнем 2019 року, в тому числі, пропорцій-
но частці кожного з Учасників Товариства щомісячно - по 710000,00 грн.

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

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

2. Директор  Плотиця І.І.
08.05.2018

ТОВаРисТВО З ОбМЕжЕНОЮ ВІДПОВІДаЛьНІсТЮ 
«РиНОК сІЛьсьКОГОсПОДаРсьКОї ПРОДУКЦІї «ШУВаР»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 

ТОВаРисТВО 
"КиїВЕНЕРГОРЕМОНТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00131328
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, провулок Електрикiв, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-83-90 (044) 425-84-50
5. Електронна поштова адреса ker@ker.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ker.in.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi ч.1 ст. 54 Закону України «Про акцiонернi товариства», п.16.7 

Статуту Товариства Голова Наглядової ради Товариства обирається членами 
Наглядової ради Товариства на засiданнi Наглядової ради Товариства iз числа 
обраних Вищим органом Товариства членiв Наглядової ради Товариства.

Плачкова Iвана Васильовича обрано на посаду Голови Наглядової 
ради Товариства рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07 травня 
2018 року (Протокол № 16/2018 вiд 07.05.2018 р.).

Плачков I.В. на посаду обраний строком на 3 (три) роки.
Розмiр пакета акцiй Товариства - 7,442698%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
з 04.2011 - Президент ТОВ «ВЕЛЕС».

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 Брусов Олексiй Iллiч
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.05.2018
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 31171581
3. Місцезнаходження 03035, Київ, площа Соломянська 

2. офiс 703
4. Міжміський код, телефон та факс 044 244 04 70 044 244 04 70
5. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.krus.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
08.05.2018р. наказом Голови правлiння припинено повноваження го-

ловного бухгалтера Товариства ПрАТ «СК «Київська Русь» за основним 
мiсцем роботи Марченко Тетяни Леонiдiвни (на розкриття паспортних да-
них згода не надана), в зв’язку з переведенням на посаду заступника го-

ловного бухгалтера . Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
перебувала 2 роки 17 днiв.

08.05.2018р. наказом Голови правлiння призначено на посаду головно-
го бухгалтера Товариства ПрАТ «СК «Київська Русь» за основним мiсцем 
роботи Головенець Ольгу Олександрiвну(на розкриття паспортних даних 
згода не надана) у зв’язку iз зайняттям вакантної посади, безстроково. 
Частка у статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала 
протягом останнiх пяти: головний бухгалтер Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Енерголiзiнг», заступник начальника управлiння аналiзу 
та облiку корпоративних проектiв департаменту супроводження корпора-
тивних проектiв Публiчного Акцiонерного Товариства «Банк «Київська 
Русь», бухгалтер Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 
«Київська Русь».

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 Iванов Олександр Сергiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.05.2018
(дата)

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО “сТРаХОВа КОМПаНIЯ “КиїВсьКа РУсь”

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 "Київський дослiдно-
механiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 05802810
3. Місцезнаходження 08170, с. Вiта-Поштова, 

Набережна,33
4. Міжміський код, телефон та факс 0442510975 0442510975
5. Електронна поштова адреса ninamiv@patkdmz.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

patkdmz.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 квiтня 2018 року 

про розподiл прибутку, а саме : направити 50% прибутку за 2017 рiк на ви-
плату дивiдендiв в розмiрi 0,18 грн. на одну акцiю, Наглядова рада 07 трав-
ня 2018 року прийняла рiшення:

-Встановити 18 травня 2018 року датою складання перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв

-Виплачувати дивiденди в такому порядку: всiєю сумою в повному 
обсязi

-Строк виплати – не пiзнiше 25 жовтня 2018 року
-Розмiр дивiдендiв – 0,18 грн. на одну акцiю 
-Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам
-Дата виплати – 01 серпня 2018 року
- повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, 

розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального 
повiдомлення кожному акцiонеру поштою простим листом або врученням 
його особисто пiд пiдпис протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня складен-
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.

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 Хоменко Володимир Васильо-

вич
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.05.2018
(дата)

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
“КиїВсьКий ДОсЛIДНО-МЕХаНIчНий ЗаВОД”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"

2. Код за ЄДРПОУ 00724910
3. Місцезнаходження 35325, село Шубкiв, ВУЛИЦЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17
4. Міжміський код, телефон та факс +380660799288 +380660799288
5. Електронна поштова адреса shubkivske@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://00724910smida.gov.ua 

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про поперед-

нє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018 року;
Вiдомостi щодо правочинiв:
- характер правочинiв: укладення договорiв позики, поставки, купiвлi-

продажу, договорiв з надання послуг з обробiтку ґрунту та посiву 
сiльськогосподарських культур, збирання урожаю, з приймання та 
зберiгання, транспортування сiльськогосподарської продукцiї, договорiв 
контрактацiї вирощеної сiльськогосподарської продукцiї, за якими Товари-
ство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн; 

- гранична сукупна вартiсть правочинiв: 19 930 тис.грн.; 
- вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 12 845 тис.грн.;
- спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 155,19%;

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 32 455 633, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 31 264 519; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 31 264 490; 
та «проти» прийняття рiшення - 10.

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 ДМиТРЕНКО ОЛЕКсаНДР 

ВIКТОРОВич
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПУбЛIчНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО “сIЛьсьКОГОсПОДаРсьКЕ ПIДПРиЄМсТВО ШУбКIВсьКЕ”
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До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «черкасиобленерго» 

(далі – ПаТ «черкасиобленерго»)
(код ЄДРПОУ 22800735), 

місцезнаходження товариства: Україна, 18002, м. черкаси, 
Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.

Повідомляємо Вас 
про проведення загальних зборів 

ПраТ «черкасиенергозбут» (далі - Товариство), що утворюється в 
результаті виділу з ПаТ «черкасиобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення загальних зборів: 18030, 
м. черкаси, вул. Татинецька (чкалова), 1, актова зала ВП «черкаси-
енергоремонт».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-
ціонерів) для участі у загальних зборах: 30.05.2018, з 10 години 00 хвилин 
до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) загальних зборів: 30.05.2018  
о 13 годині 30 хвилин.

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

ПОРЯДОК ДЕННий (перелік питань)
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прий-

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

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

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

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

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голо-

сування на загальних зборах Товариства у наступному складі: 
1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
2) Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії;
3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повнова-

жень у повному обсязі.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
1. Обрати Головою загальних зборів Товариства – Уманську Олену Пе-

трівну.
2. Обрати Секретарем загальних зборів Товариства – Горстку Василя 

Михайловича.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів 

Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних збо-

рів Товариства (далі – збори):
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгля-
ду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умо-
ви, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного 
буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлете-
нями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питан-
ня та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 
відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча ак-
ція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під 
час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акці-
онера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. 
Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного 
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивно-

му голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість 
голосів.

Обрання персонального складу органів управління Товариства здійсню-
ється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюле-
тенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість 
голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати 
голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішен-
ня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах 
підписом голови реєстраційної комісії та печаткою ПАТ «Черкасиобленер-
го».

4. Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в 
результаті виділу.

4.1. На підставі прийнятого загальними зборами ПАТ «Черкасиобленер-
го» рішення щодо виділу з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного 
товариства, створити нове акціонерне товариство з наступними метою та 
предметом діяльності:

4.1.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі 
здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в 
порядку та за умов, визначених чинним законодавством і статутом Товари-
ства, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами 
Товариства.

4.1.2. Предметом діяльності Товариства будуть не заборонені законо-
давством України та ті, які будуть визначені його статутом, види господар-
ської діяльності. Постачання електричної енергії буде основним видом ді-
яльності Товариства.

4.2. Визначити повне найменування Товариства:
• Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Черкасиенер-

гозбут»;
• Англійською мовою – Private joint stock company «Cherkasyenergozbut».
4.3. Визначити скорочене найменування Товариства:
• Українською мовою – ПрАТ «Черкасиенергозбут»;
• Англійською мовою – PJSC «Cherkasyenergozbut».
4.4. Визначити місцезнаходження Товариства: 18002, м. Черкаси, При-

дніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.
4.5. Затвердити статутний капітал приватного акціонерного товариства 

«Черкасиенергозбут» в розмірі 5 935 733,28 грн (п’ять мільйонів дев’ятсот 
тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 коп.) поділений на  
148 393 332 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,04 грн 
(нуль гривень 04 коп.) кожна акція. Кількість привілейованих акцій -  
0 (нуль).

5. Про затвердження Статуту Товариства.
5.1. Затвердити Статут Товариства, що додається.
5.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товари-

ства.
5.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує 

його обов’язки) самостійно, або з правом передоручення здійснити в уста-
новленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товари-
ства.

6. Про утворення органів Товариства.
6.1. Встановити, що органами Товариства є:
- Загальні збори Товариства – вищий орган Товариства.
- Наглядова рада Товариства – колегіальний орган, що здійснює захист 

прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та 
Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Това-
риством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції. Кількісний 
склад Наглядової ради становить три члени.

- Дирекція – колегіальний Виконавчий орган Товариства, що здійснює 
керівництво поточною діяльністю. Кількісний склад Дирекції становить три 
члени.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Кумулятивне голосування
8. Про обрання виконуючого обов’язки Генерального директора Това-

риства, та уповноваження його на здійснення всіх дій, пов’язаних зі ство-
ренням Товариства внаслідок виділу.

ПУбЛІчНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
«чЕРКасиОбЛЕНЕРГО» 
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Обрати Дмитрієва Ігоря Юрійовича виконуючим обов’язки Генерального 
директора Товариства.

Уповноважити виконуючого обов’язки Генерального директора Товари-
ства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку встановленому 
чинним законодавством України, забезпечити вчинення всіх необхідних дій 
щодо:

- реєстрації випуску акцій Товариства; 
- укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про 

обслуговування випуску цінних паперів; 
- вчинення дій щодо присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного 

номера цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобаль-
ного сертифікату та здійснення операцій у системі депозитарного обліку 
щодо обслуговування процесу конвертації акцій;

- вчинення дій щодо державної реєстрації Товариства та його статуту.
- підписання з ПАТ «Черкасиобленерго» актів приймання-передачі май-

на, прав та обов’язків;
- та інших дій, пов’язаних зі створенням Товариства внаслідок виділу.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до по-

рядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com. 
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з 
дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення за-
гальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до  
16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години  
00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ майнових, зе-
мельних та корпоративних відносин), а в день проведення загальних збо-
рів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 13 години  
00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є заступник 
начальника відділу майнових, земельних та корпоративних відносин Гор-
стка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.
Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 

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

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші 

документи, які посвідчують право представника на участь у загальних збо-
рах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадови-
ми особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими доку-
ментами.

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

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

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

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

Голова правління
ПаТ «черкасиобленерго»  О.Г.самчук

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «черкасиобленерго» 

z (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 22800735), 

місцезнаходження товариства: Україна, 18002, м. черкаси, 
Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.

Повідомляємо Вас 
про проведення позачергових загальних зборів 

ПаТ «черкасиобленерго»!
Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товари-

ства»
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних збо-

рів: 18030, м. черкаси, вул. Татинецька (чкалова), 1, актова зала ВП 
«черкасиенергоремонт».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 30.05.2018, з 10 
години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 
30.05.2018 об 11 годині 30 хвилин.

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

ПОРЯДОК ДЕННий (перелік питань)
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

вариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-

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

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

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.

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

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товари-
ства не мають право вносити пропозиції по порядку денного цих позачер-
гових загальних зборів Товариства!

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

вариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голо-

сування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному скла-
ді: 

1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
2) Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії;
3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повно-

важень у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за-

гальних зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 

загальних зборів Товариства (далі – збори):
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з 

зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної осо-
би). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості роз-
гляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за 
умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денно-
го буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєстру-
валися для участі у позачергових загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлете-
нями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний 
проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду пи-

ПУбЛІчНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
«чЕРКасиОбЛЕНЕРГО»
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тання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціо-
нер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча ак-
ція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування на зборах. 

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер 
зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лі-
чильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати 
голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішен-
ня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час 
підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових за-
гальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціо-
нерного товариства.

3. Про затвердження розподільного балансу.
3.1. Затвердити розподільний баланс між Товариством та ПрАТ «Черка-

сиенергозбут» станом на 30 квітня 2018 року, що додається.
3.2. Уповноважити та доручити Голові правління Товариства Самчуку 

Олегу Григоровичу, директору з економіки та фінансів Товариства Рябцеву 
Сергію Миколайовичу, та головному бухгалтеру Товариства Кульбашній 
Світлані Федорівні підписати зазначений в п.3.1. цього рішення розподіль-
ний баланс.

3.3. Визначити, що ПрАТ «Черкасиенергозбут» буде здійснювати діяль-
ність, набувати та реалізовувати права, набувати, виконувати та припиня-
ти обов’язки (зобов'язання) виключно після отримання відповідних ліцен-
зій для провадження господарської діяльності з постачання електричної 
енергії (або господарської діяльності з урахуванням змін назви господар-
ської діяльності у порядку її ліцензування станом на дату отримання відпо-
відних ліцензій) та затвердження відповідних тарифів для провадження 
такої господарської діяльності, і набуття ними чинності.

3.4. Встановити, що до моменту отримання ПрАТ «Черкасиенергозбут» 
відповідних ліцензій та затвердження для нього відповідних тарифів діяль-
ність, права та обов’язки (зобов’язання) здійснюватиме Товариство, але в 
будь-якому разі не пізніше ніж до 11.12.2018 (з огляду на вимоги абзацу 14 
частини 13 розділу ХVІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про ринок електричної енергії»).

4. Про затвердження плану виділу.
Затвердити план виділу, що додається.
5. Про випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в таку 

саму кількість акцій АТ «Черкасиобленерго» меншої номінальної вартос-
ті та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в таку саму 
кількість акцій ПрАТ «Черкасиенергозбут».

5.1. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 148 393 332 
штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн 
(нуль гривень 25 коп.) кожна акція в таку саму кількість акцій АТ «Черкаси-
обленерго» номінальною вартістю 0,21 грн (нуль гривень 21 коп.) кожна 
акція.

5.2. Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 148 393 332 
штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн 
(нуль гривень 25 коп.) коп. кожна акція в таку саму кількість акцій Приват-
ного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» номінальною вартістю 
0,04 грн (нуль гривень 04 коп.) кожна акція.

5.3. Розподілити статутний капітал Товариства між АТ «Черкасиобле-
нерго» та Приватним акціонерним товариством «Черкасиенергозбут» на-
ступним чином:

5.3.1. статутний капітал АТ «Черкасиобленерго» становить  
31 162 599,72 грн (тридцять один мільйон сто шістдесят дві тисячі п’ятсот 
дев’яносто дев’ять гривень 72 коп.), поділений на 148 393 332 штук про-
стих іменних акцій номінальною вартістю 0,21 грн (нуль гривень 21 коп.) 
кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);

5.3.2. статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Чер-
касиенергозбут» становить 5 935 733,28 грн (п’ять мільйонів дев’ятсот 
тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 коп.) поділений на 
148 393 332 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,04 грн 
(нуль гривень 04 коп.) кожна акція. Кількість привілейованих акцій -  
0 (нуль).

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції.

6.1. У зв’язку з виділом внести зміни до Статуту Товариства шляхом 
викладення Статуту Товариства в новій редакції, що додається.

6.2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Чер-
касиобленерго».

6.3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Това-
риства у новій редакції. 

6.4. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) 
здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію 
нової редакції Статуту Товариства.

6.5. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до орга-
нів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції 
є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на 
строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих 
загальних зборів.

7. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повно-
важення щодо затвердження результатів розміщення акцій.

Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити результати роз-
міщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Черкасие-
нергозбут».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.
com. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати 
проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неді-
лі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 го-
дини 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Го-
голя, 285 (відділ майнових, земельних та корпоративних відносин), а в 
день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх прове-
дення з 09 години 30 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є заступник 
начальника відділу майнових, земельних та корпоративних відносин Гор-
стка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.
Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому 

ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових 
загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Това-
риство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам 
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - дові-
реність або інші документи, які посвідчують право представника на участь 
у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодав-
ства України.

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

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

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призна-
чення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за 
допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

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

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

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

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

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

Голова правління
ПаТ «черкасиобленерго»   О.Г.самчук
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 
ТОВаРисТВО 
"КОМПаНIЯ "РайЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 13980201
3. Місцезнаходження 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМО-

ГИ, будинок 121В
4. Міжміський код, телефон та факс 380443934093 380443934094
5. Електронна поштова адреса kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://rise.ua/

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «КОМПАНIЯ «РАЙЗ», що вiдбулись 26.04.2018р., прийнято 
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, 
а також змiну найменнуванняПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНIЯ «РАЙЗ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНIЯ «РАЙЗ» з дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у 
новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридич-
них та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських формувань - 07.05.2018р. 
Повне найменування пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КОМПАНIЯ «РАЙЗ»; повне найменування пiдприємства пiсля 
змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ «РАЙЗ».

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 ШПIЧКА МИХАЙЛО IВАНОВИЧ
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.05.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕР-
НЕ ТОВаРисТВО «сПЕЦІаЛІЗОВаНЕ УПРаВ-
ЛІННЯ №112 «сТаЛьКОНсТРУКЦІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01413767
3. Місцезнаходження: 87515 м. Маріуполь вул. Євпаторій-

ська,  буд.49
4. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
5. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет su112.com.ua
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про виплату диві-

дендів
II. Текст повідомлення 

1).27.04.2018 року річними загальними зборами акціонерів (далі – 
Збори) Приватного акціонерного товариства «Спеціалізоване управлін-
ня №112 «Стальконструкція»» (далі – Товариство), прийнято рішення 
про виплату дивідендів. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті від-
повідно до рішення Зборів – 1 500 000,00 грн. 07.05.2018 року рішен-
ням Наглядової ради Товариства встановлено дату складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх ви-
плати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів – 22.05.2018 року. Виплата дивідендів здійснюється у строк, 
що не перевищує шести місяців з дня прийняття Зборами рішення про 
виплату дивідендів: з 10.06.2018 р. по 26.10.2018 р. Спосіб виплати ди-
відендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – 
виплата дивідендів здійснюється у грошовій формі безпосередньо ак-
ціонерам в повному обсязі пропорційне до кількості належних їм 
акцій.

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

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

Директор  Проценко В.І.

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-
СЛОВАЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО З 
IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ 
"УКАРБОН"

2. Код за ЄДРПОУ 24729148
3. Місцезнаходження 01103, м. Київ, Залiзничне шосе, 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 465-27-97 (044) 465-27-97

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

ukarbon@ukr.net

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

II. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-

ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
05.04.2018 припинено 

повноважен-
ня

Генераль-
ний 

директор

Соболєва 
Олена 

Анатолiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради ПрАТ «СП «УКАРБОН» 05.04.2018 р. у 
зв’язку iз заявою Соболєвої Олени Анатолiївни за результатами 
голосування прийнято рiшення про припинення з 16 квiтня 2018 року 
повноважень Соболєвої Олени Анатолiївни на посадi Генерального 
директора з останньою датою дiї повноважень 16 квiтня 2018 року. 
Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. 
Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi 
ПрАТ «СП «УКАРБОН» - 0%. Непогашенi судимостi за корисливi та 
посадовi злочини у особи вiдсутнi. Особа перебувала на посадi 
Генерального директора ПрАТ «СП «УКАРБОН» протягом 0 рокiв 
2 мiсяцiв. 
05.04.2018 обрано Генераль-

ний 
директор

Сукiасян 
Хачатур 

Восканович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради ПрАТ «СП «УКАРБОН» 05.04.2018 р. у 
зв’язку iз звiльненням Соболєвої Олени Анатолiївни за результатами 
голосування прийнято рiшення про обрання Сукiасяна Хачатура 
Воскановича на посаду Генерального директора. Особа не надала згоди 
на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Розмiр пакета акцiй або 
частки, якою володiє в статутному капiталi ПрАТ «СП «УКАРБОН» - 0%. 
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутнi. 
Сукiасян Хачатур Восканович обраний з 17.04.2018 р. строком на 4 роки. 
Останнi п’ять рокiв обiймав посади: директор ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ 
«МIШЕЛЬ», ТОВ «АТ МЕТА», АО «СЕАРТ».

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 Сукiасян Хачатур Восканович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 07.05.2018

(дата)

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО “сПIЛьНЕ УКРаїНсьКО-сЛОВаЦьКЕ 
ПIДПРиЄМсТВО З IНОЗЕМНиМи IНВЕсТиЦIЯМи “УКаРбОН”



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

ПраТ «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих то-
варів» (код 05533112) повідомляє про підсумки голосування на річ-
них загальних зборах акціонерів, що відбулися 27.04.2018 р. згідно 
із порядком денним:

1.Питання порядку денного: Обрання голови та членів лічильної 
комісії річних загальних зборів ПрАТ «Кіровоградський комбінат по ви-
пуску продовольчих товарів» (надалі - Товариство), припинення повно-
важень голови та членів лічильної комісії. Проект рішення: 1.Обрати лі-
чильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Денисенко А.С.; члени 
лічильної комісії – Жук Є.В., Богутенко М.А. 2. Припинити повноваження 
лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Денисенко А.С.; члени 
лічильної комісії – Жук Є.В., Богутенко М.А. з моменту закриття даних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. За дане рішення  
проголосували: «за» - 89527880 голосiв, що складає 100% від зареє-
строваних акціонерів, які мають право на голосування у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загальної кількості 
голосів в Товаристві; «Проти» - 0 голосiв (0 %); «Утрималися» - 0 голосiв 
(0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними не-
дійсними – 0. Результати голосування: рішення прийнято. 2.Питання 
порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голо-
сування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. Проект рі-
шення: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюле-
тені для голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим 
наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом голо-
ви реєстраційної комісії та печаткою товариства. За дане рішення про-
голосували: «за» - 89527880 голосiв, що складає 100% від зареєстро-
ваних акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загальної кількості голо-
сів в Товаристві; «Проти» - 0 голосiв (0 %); «Утрималися» - 0 голосiв 
(0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними не-
дійсними – 0. Результати голосування: рішення прийнято. 3.Питання 
порядку денного: Про порядок проведення річних загальних зборів То-
вариства. Проект рішення: 1.Для проведення Загальних зборів акціо-
нерів встановити наступний регламент: для доповіді по усіх питаннях 
порядку денного – до 10 хвилин; 2.Голосування з питань порядку денно-
го проводити з використанням бюлетенів; принцип голосування – одна 
акція один голос, крім кумулятивного голосування. За дане рішення 
проголосували: «за» - 89527880 голосiв, що складає 100% від зареє-
строваних акціонерів, які мають право на голосування у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загальної кількості 
голосів в Товаристві; «Проти» - 0 голосiв (0 %); «Утрималися» - 0 голосiв 
(0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними не-
дійсними – 0. Результати голосування: рішення прийнято. 4.Питання 
порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. За 
дане рішення проголосували: «за» - 89527880 голосiв, що складає 
100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у 
річних загальних зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загаль-
ної кількості голосів в Товаристві; «Проти» - 0 голосiв (0 %); «Утримали-
ся» - 0 голосiв (0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, 
визнаними недійсними – 0. Результати голосування: рішення прийня-
то. 5. Питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товари-
ства за підсумками діяльності підприємства у 2017 році з урахуванням 
вимог, передбачених законом. Проект рішення: Направити отриманий 
прибуток у 2017 році на покриття збитків минулих періодів, дивіденди за 
2017 рік не нараховувати. За дане рішення проголосували: «за» - 
89527880 голосiв, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які 
мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Това-
риства, та 99,9989 % від загальної кількості голосів в Товаристві; «Про-
ти»- 0 голосiв (0 %); «Утрималися»- 0 голосiв (0%), не брали участь у 
голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. Результати 
голосування: рішення прийнято.6.Питання порядку денного: Звіт ге-
нерального директора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт генерального директо-
ра за 2017 рік. Роботу генерального директора за 2017 рік визнати задо-
вільною. За дане рішення проголосували: «за» - 89527880 голосiв, що 
складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голо-
сування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % 
від загальної кількості голосів в Товаристві; «Проти»- 0 голосiв (0 %); 
«Утрималися»- 0 голосiв (0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бю-
летенями, визнаними недійсними – 0. Результати голосування: рішен-
ня прийнято.7.Питання порядку денного: Звіти наглядової ради за 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Проект рішен-
ня: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу нагля-
дової ради задовільною. За дане рішення проголосували: «за» - 

89527880 голосiв, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які 
мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Това-
риства, та 99,9989 % від загальної кількості голосів в Товаристві; «Про-
ти»- 0 голосiв (0 %); «Утрималися»- 0 голосiв (0%), не брали участь у 
голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. Результати 
голосування: рішення прийнято.8.Питання порядку денного: Звіти ре-
візійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх роз-
гляду. Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік. 
Визнати роботу ревізійної комісії задовільною. За дане рішення прого-
лосували: «за»- 0 голосiв (0 %); «Проти»- 89527880 голосiв, що складає 
100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у 
річних загальних зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загаль-
ної кількості голосів в Товаристві; «Утрималися»- 0 голосiв (0%), не бра-
ли участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 
Результати голосування: рішення не прийнято.9.Питання порядку 
денного: Про скасування органу контролю «Ревізійна комісія» у при-
ватному акціонерному товаристві «Кіровоградський комбінат по випуску 
продовольчих товарів». Проект рішення: Скасувати орган контролю 
«Ревізійна комісія» у приватному акціонерному товаристві «Кіровоград-
ський комбінат по випуску продовольчих товарів». За дане рішення 
проголосували: «за»- 89527880 голосiв, що складає 100% від зареє-
строваних акціонерів, які мають право на голосування у річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загальної кількості 
голосів в Товаристві; «Проти»- 0 голосiв (0 %); «Утрималися»- 0 голосiв 
(0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними не-
дійсними – 0. Результати голосування: рішення прийнято.10.Питання 
порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень 
Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві орга-
ну контролю «Ревізійна комісія». Проект рішення: Припинити повнова-
ження членів ревізійної комісії у повному складі: голова ревізійної комісії – 
Чухряєв О.В., члени ревізійної комісії – Ромашина Ю.С., Сколотяна О.В. 
За дане рішення проголосували: «за»- 89527880 голосiв, що складає 
100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у 
річних загальних зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 %  
від загальної кількості голосів в Товаристві; «Проти»- 0 голосiв (0 %); 
«Утрималися»- 0 голосiв (0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бю-
летенями, визнаними недійсними – 0. Результати голосування: рішен-
ня прийнято.11.Питання порядку денного: Про внесення змін до стату-
ту Товариства щодо можливості вирішення загальними зборами 
будь-яких питань, у тому числі тих, що належать до виключної компетен-
ції наглядової ради. Проект рішення: Внести зміни до статуту Товари-
ства, виклавши його в новій редакції, в тому числі шляхом внесення змін 
до пункту 8.4. Статуту, виклавши його у наступній редакції: «Загальні 
збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому 
числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради». За 
дане рішення проголосували: «за»- 89527880 голосiв, що складає 
100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у 
річних загальних зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загаль-
ної кількості голосів в Товаристві; «Проти»- 0 голосiв (0 %); «Утримали-
ся»- 0 голосiв (0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, 
визнаними недійсними – 0. Результати голосування: рішення прийня-
то. 12.Питання порядку денного: Про внесення змін до статуту Това-
риства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 
Закону України «Про акціонерні товариства» на приватне акціонерне то-
вариство «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів». 
Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в 
новій редакції, в тому числі шляхом внесення змін до пункту 15.2. Стату-
ту, виклавши його у наступній редакції: «Положення пункту 2 частини 
другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на приватне 
акціонерне товариство «Кіровоградський комбінат по випуску продо-
вольчих товарів» не поширюються у відповідності до абзацу другого 
пункту 16 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» 
№ 2210-VIII від 16.11.2017 року». За дане рішення проголосували: 
«за»- 89527880 голосiв, що складає 100% від зареєстрованих акціоне-
рів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціоне-
рів Товариства, та 99,9989 % від загальної кількості голосів в Товаристві; 
«Проти»- 0 голосiв (0 %); «Утрималися»- 0 голосiв (0%), не брали участь 
у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. Результа-
ти голосування: рішення прийнято. 13.Питання порядку денного: Про 
внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій 
редакції. Проект рішення: 1.Внести зміни до статуту Товариства, у 
зв'язку з приведенням його до норм чинного законодавства України, 
шляхом викладення статуту приватного акціонерного товариства «Кіро-
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воградський комбінат по випуску продовольчих товарів» в новій редакції. 
2.Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товари-
ства «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів».  
3. Доручити Генеральному директору Товариства Савенку І.В. підписати 
нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Кірово-
градський комбінат по випуску продовольчих товарів» та здійснити всі 
необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту приватного 
акціонерного товариства «Кіровоградський комбінат по випуску продо-
вольчих товарів» з правом передоручення. За дане рішення проголо-
сували: «за»- 89527880 голосiв, що складає 100% від зареєстрованих 
акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах 
акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загальної кількості голосів в То-
варистві; «Проти»- 0 голосiв (0 %); «Утрималися»- 0 голосiв (0%), не бра-
ли участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 
Результати голосування: рішення прийнято.14.Питання порядку  
денного: Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, 
що регламентують діяльність органів управління та контролю Товари-
ства. Проект рішення: 1. Припинити дію Положення про Загальні збори, 
Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення 
про Ревізійну комісію та Положення про Порядок розпорядження та ви-
користання майна приватного акціонерного товариства «Кіровоград-
ський комбінат по випуску продовольчих товарів», які було затверджено 
протоколом загальних зборів акціонерів 23.06.2017 року. 2.Затвердити 
нові редакції Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову 
раду, Положення про виконавчий орган та ввести в дію з моменту дер-
жавної реєстрації нової редакції Статуту приватного акціонерного това-
риства «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів».  
3.Доручити Генеральному директору Товариства Савенку І.В. підписати 
нові редакції Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову 
раду та Положення про виконавчий орган приватного акціонерного това-
риства «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів». За 
дане рішення проголосували: «за»- 89527880 голосiв, що складає 
100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у 
річних загальних зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загаль-
ної кількості голосів в Товаристві; «Проти»- 0 голосiв (0 %); «Утримали-
ся»- 0 голосiв (0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, 
визнаними недійсними – 0. Результати голосування: рішення 
прийнято.15.Питання порядку денного: Про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити по-
вноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голо-
ва наглядової ради – Денисюк О.А., члени наглядової ради – Колісни-
ченко Д.О., Шрам С.А. За дане рішення проголосували: «за»- 89527880 
голосiв, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають пра-
во на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, та 
99,9989 % від загальної кількості голосів в Товаристві; «Проти»- 0 голосiв 
(0 %); «Утрималися»- 0 голосiв (0%), не брали участь у голосуванні – 0, 
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. Результати голосування: 
рішення прийнято.16.Питання порядку денного: Обрання членів На-
глядової ради Товариства. Кількість голосів, отриманих кожним канди-
датом у члени органу акціонерного товариства:
№ з/п ПІБ кандидата Кількість голосів, 

відданих за члена 
Наглядової ради

Результат 
проведеного 
голосування

1 Денисюк Олександр 
Анатолійович 

89 527 880 Обрання до 
складу

2 Колісниченко Дар’я 
Олексіївна 

89 527 880 Обрання до 
складу

3 Шрам Світлана 
Андріївна 

89 527 880 Обрання до 
складу

4 Оверчук Тетяна 
Леонідівна 

89 527 880 Обрання до 
складу

5 Степаниця Сергій 
Іванович

89 527 880 Обрання до 
складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь 
у голосуванні – 447639400. Кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні – 0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 
визнаними недійсними – 0. Результати голосування: Обрано члена-
ми Наглядової ради Денисюка Олександра Анатолійовича, Колісни-
ченко Дар’ю Олексіївну, Шрам Світлану Андріївну, Оверчук Тетяну 
Леонідівну, Степаницю Сергія Івановича.17.Питання порядку ден-
ного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле-
нами Наглядової ради. Проект рішення:1.Затвердити умови догово-
рів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства.2.Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам 
Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 
3.Обрати Генерального директора Товариства Савенка І.В. особою, 
яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства. За дане рішення проголосували: 
«за»- 89527880 голосiв, що складає 100% від зареєстрованих акціо-
нерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акці-
онерів Товариства, та 99,9989 % від загальної кількості голосів в То-
варистві; «Проти»- 0 голосiв (0 %); «Утрималися»- 0 голосiв (0%), не 
брали участь у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсни-
ми – 0. Результати голосування: рішення прийнято.18.Питання по-
рядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної 
фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначен-
ня їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання 
повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження 
істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на 
їх укладення та підписання. Проект рішення: 1.Попередньо надати 
згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством у ході поточної фінансово-господарської діяльності в період з 
дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних 
зборів акціонерів, наступного характеру: *кредитні та депозитні угоди, 
або зміни до них; *угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням ви-
конання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством 
або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, 
іпотеки, поруки тощо); *угоди щодо розпорядження нерухомістю (при-
дбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в 
оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, 
страхування); *угоди щодо розпорядження рухомим майном – як 
основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами 
(придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або 
отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, 
дарування, страхування);*договори оренди цілісного майнового комп-
лексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди; *цивільно-
правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав 
на участь в інших суб’єктах господарювання; *угоди будівельного під-
ряду; *лізингу; *угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, кон-
сультативного характеру; *угоди щодо послуг по перевезенню, збері-
ганню, ремонту; *угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт. 
2.Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі  
5 (п’ять) мільйонів гривень; 3.Повноваження на підписання угод, що є 
значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства 
або уповноваженій особі за довіреністю Товариства. За дане рішен-
ня проголосували: «за»- 89527880 голосiв, що складає 100% від за-
реєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних 
загальних зборах акціонерів Товариства, та 99,9989 % від загальної 
кількості голосів в Товаристві; «Проти»- 0 голосiв (0 %); «Утримали-
ся»- 0 голосiв (0%), не брали участь у голосуванні – 0, за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними – 0. Результати голосування: рішення 
прийнято.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Каплинцiвське». 2.Код за ЄДРПОУ:05529308. 3.Місцезнаходження:37030, 
Полтавська обл., Пирятинський район, с.Каплинцi. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (067)460-60-81. 5.Електронна поштова адреса: L.MIshanIna@
kernel.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://kaplyntcivske.pat.ua/.  
7. Вид особливої інформації: зміна типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 24.04.2018. Найменування уповноваженого 

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: рiчнi загальнi збори 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Каплинцiвське». Дата 
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстяться в ЄДР: 04.05.2018. Повне найменування акцiонерного това-
риства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство «Каплинцiвське». Повне 
найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне 
товариство «Каплинцiвське».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Голуб С. М. 04.05.2018

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО «КаПЛиНЦIВсьКЕ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Карлiвський машинобудiвний завод»
2. Код за ЄДРПОУ 14311169
3. Місцезнаходження 39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 05346 2-21-38 05346 2-21-38
5. Електронна поштова адреса i.pivnenko@kmzindustries.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд  
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд  
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000014% статутного 
капiталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд  
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000014% статутного 
капiталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд  
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено 
повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не 
надав, був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000014% статутного 
капiталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 27 
квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») припинено повно-
важення посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не надав, 
був членом Наглядової ради з 26.04.2017р. по 27.04.2018р., володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000014% статутного капiталу, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд  
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») обрано на 
строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства членом Нагля-
дової ради, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не нада-

ла, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: виконавчий 
директор СП ТОВ «Драгон Капiтал», часткою в статутному капiталi не 
володiє , обрано Головою Наглядової ради товариства на строк до наступ-
них рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства засiданням Наглядової 
ради вiд 27.04.2018р. (протокол № 27/04/2018 вiд 27.04.2018р.)непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» повiдомляє, що у зв»язку з 
прийняттям рiшення Загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд  
27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод») обрано на 
строк до наступних рiчних зборiв товариства членом Наглядової ради 
акцiонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав, 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв- радник з пи-
тань корпоративного управлiння СП ТОВ «Драгон Капiтал», радник з пи-
тань корпоративного управлiння ТОВ «Драгон Есет Менеджмент»,  
Головний економiчний радник з питань корпоративного управлiння  
СП ТОВ «Драгон Капiтал», володiє 0,000014% статутного капiталу емiтента, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» повiдомляє, що в 
зв’язку з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018р. 
(Протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД») обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства членом 
Наглядової ради акцiонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти 
рокiв- аудитор Аудиторської Фiрми «Регiстр» (основне мiсце роботи), за 
сумiсництвом директор з комерцiйних питань ТОВ «Полiдромос», володiє 
0,000014% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

ПАТ «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» повiдомляє, що в 
зв’язку з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018р. 
(Протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД») обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства членом 
Наглядової ради акцiонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти 
рокiв- радник з питань безпеки СП ТОВ «Драгон Капiтал», начальник служ-
би безпеки СП ТОВ «Драгон Капiтал», володiє 0,000014% статутного 
капiталу емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

ПАТ «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» повiдомляє, що в 
зв’язку з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018р. 
(Протокол № 1 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «КАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД») обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства членом 
Наглядової ради акцiонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх  
5-ти рокiв- начальник вiддiлу по роботi з проблемною заборгованiстю  
ТОВ «УнiКредит Лiзинг», економiчний радник з питань корпоративного 
управлiння СП ТОВ «Драгон Капiтал», заступник генерального директора 
ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» з комерцiйних питань, володiє 
0,000014% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Калашник Валерiя Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

(дата)

ПУбЛIчНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
«КаРЛIВсьКий МаШиНОбУДIВНий ЗаВОД»

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

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента Приватне 
акцiонерне товариство «Котломонтаж». 2. Код за ЄДРПОУ 01415967.  
3. Місцезнаходження 46008, м. Тернопiль, вул. Митрополита Шептицького, 
буд. 23. 4. Міжміський код, телефон та факс 0352 52 39 90 0352 23 53 87.  
5. Електронна поштова адреса kotlomontaj01415967@ukr.net. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.kotlomontag.ter.net.ua. 7. Вид особливої ін-
формації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів. 

II. Текст повідомлення : Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2018 р. 
прийнято рiшення про виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам 
всiєї суми в повному обсязi. Дата складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв 23.05.2018 р. Розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi 667 485 грн. Строк виплати дивiдендiв з 30.05.2018 р. 
по 24.10.2018 р.

III. Підпис: . Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Директор  Хрома Олена Назарівна  07.05.2018

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО «КОТЛОМОНТаж»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРи-
сТВО «ОДЕсаОбЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00131713
3. Місцезнаходження 65031 місто Одеса МИКОЛИ БОРОВСЬКОГО, бу-

динок 28 «Б»
4. Міжміський код, телефон та факс +380487052059 +380487052079
5. Електронна поштова адреса kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.oblenergo.odessa.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Ві-
домості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення 
18 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Про-

токол вiд 18.04.2018р.) прийнято рiшення змiнити тип ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських форму-
вань - 05.05.2018 р. Повне найменування акціонерного товариства до змі-
ни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». Повне найменування акціонерного то-
вариства після зміни: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕР-
ГО».

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          Ніверчук О.М.
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 05.05.2018 року

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРи-
сТВО «КОРОсТЕНсьКий КаР'ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292422
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень,  

вул. Сосновського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18
5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kk.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Коростенський кар'єр», що відбулися 27.04.2018р., Протокол № 24, при-
йнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на при-
ватне, а також зміну найменування Публічне акціонерне товариство «Ко-
ростенський кар'єр» на Акціонерне товариство «Коростенський кар'єр» з 
дати державної реєстрації Статуту підприємства у новий редакції. Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань - 08.05.2018р. 

Повне найменування підприємства до зміни - Публічне акціонерне то-
вариство «Коростенський кар'єр»; повне найменування підприємства після 
зміни - Акціонерне товариство «Коростенський кар'єр»

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

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

2. Директор  Ярмолюк Олександр Миколайович
08.05.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ 
ГРУП». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373907. 3.Місцезнаходження: 36007, м. Пол-
тава, вул. Маршала Бiрюзова, 17. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(0532) 51-95-55, 51-95-69. 5. Електронна поштова адреса: pmez@kernel.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http:// 00373907.infosite.com.ua/. 7. Вид 
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
07.05.2018 наглядовою радою ПрАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП», надалі - 

товариство (протокол №б/н від 07.05.2018) прийнято рiшення про надання 
згоди на укладання товариством контракту поставки з компанією VYNCKE 
NV, за яким VYNCKE NV зобов'язується виготовити і доставити товариству 

два ідентичних водотрубних парових котли на біомасі моделі: JNO-SUS та 
обладнання для котельні, виконати шеф-монтаж, пусконалагоджувальні 
роботи та ввести в експлуатацію це обладнання, а товариство зобов'язується 
прийняти і оплатити вартість обладнання і робіт. Укладання контракту було 
схвалено (попередньо) загальними зборами (протокол вiд 16.04.2018). 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 325 201,51 
тис. грн. (10 328 750 євро за курсом НБУ 31,485079 грн. на 07.05.2018), 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
886 079 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 36,7%. Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом 
ПрАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» не передбаченi.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Данильченко С.А. 07.05.2018.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО «ПОЛТаВсьКий ОЛIйНОЕКсТРаКЦIйНий ЗаВОД - КЕРНЕЛ ГРУП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості 
про зміну складу посадових осіб) емітента / I.Загальні відомості / 1. 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕПОС» / 2. Код за ЄДРПОУ: 24221705 / 3. Місцезнаходження: 09109, 
мiсто Бiла Церква, вул.Л.Толстого, 44 / 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (04563) 6-14-16; 9-18-22 / 5. Електронна поштова адреса: epos@
aspectgroup.com.ua / 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.
zaoepos.com.ua/ 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента / II.Текст повідомлення / Загальними зборами 
акцiонерного Товариства (протокол №28/04/18 вiд 28.04.2018 - 
04.05.2018), прийнято рiшення припинити повноваження Члена Нагля-
дової Ради. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку 
вiдповiдно до займаної посади. У посадової особи непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не було. Стаж керiвної роботи 6,5 р. 
Попереднi посади: ПрАТ «Епос» - Головний бухгалтер та Фiнансовий ди-
ректор. Iншi посади не займала. Перебувала на посадi Члена наглядової 
Ради - три роки. / Загальними зборами акцiонерного Товариства (прото-
кол №28/04/18 вiд 28.04.2018 - 04.05.2018), прийнято рiшення обрати на 
три роки Космину Анастасiю Юрiївну, на посаду - Члена наглядової Ради, 
яка є акцiонером Товариства, та володiє пакетом акцiй у розмiрi 7%. 
Судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було, 
iншi посади не обiймала, перебувала на посадi Помiчника Технiчного ди-
ректора. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Стаж керiвної роботи 1,2 роки. III.Підпис / 1. Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Ди-
ректор Лозенко Оксана Петрiвна / М.П. / (підпис) / 05.05.2018.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
«ЕПОс»



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

21



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

28



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

35



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

36



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

37



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

38



№88, 10 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

39

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНТЕРБУДТОНЕЛЬ» (код за 
ЄДРПОУ 31903558) спростовує особливу інформацію про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів, дата вчинення якої 28.04.2018р., що була 
опублікована в офіційному виданні Бюлетень «Відомості Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку» від 30.04.2018р. № 82, у зв’язку 
з виявленням технічної помилки, допущеної в тексті особливої інформації, 
а саме: в інформації про дати виплат вказано: з 01.06.2018 року по 
30.06.2017 року, а вірно: з 01.06.2018 року по 30.06.2018 року.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО «IНТЕРбУДТОНЕЛь» 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Укрмаш-Конверсiя"

2. Код за ЄДРПОУ 14277432
3. Місцезнаходження 01010, мiсто Київ, вулиця Iвана 

Мазепи, 11А
4. Міжміський код, телефон та факс 0444060801 0444060801
5. Електронна поштова адреса tatyana@cosmetic-s.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Зборами акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства «Укрмаш-Конверсiя» вiд 27.04.2018 р.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку 

дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повнова-
ження Голови Наглядової ради Товариства Криничного Леонiда 
Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя 
про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її 
розкриття.

Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку 
дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повнова-
ження члена Наглядової ради Товариства Колiсниченка Дениса 
Леонiдовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття.

Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку 
дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повнова-
ження члена Наглядової ради Товариства Безносюка Володимира Iллiча. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00195%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 50 акцiї. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi 
данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Криничного Леонiда Олексiйовича обрано на посаду Голови Наглядової 
ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Член Наглядо-
вої ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад поса-
дова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки 
посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Колiсниченка Дениса Леонiдовича обрано на посаду члена Наглядової 
ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Член На-
глядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших 
посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня 
оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Трикулiча Юрiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради То-
вариства. Член Наглядової ради є представником акцiонера. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi 
данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

III. Пiдпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
iз законодавством.

Генеральний директор  Колiсниченко Л.М.
02.05.2018 р.

ПУбЛIчНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
“УКРМаШ-КОНВЕРсIЯ”

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРи-
сТВО "ПОТЕНЦIаЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 14307363
3. Місцезнаходження 08000, Київська обл.,смт Макарiв, 

вул. Ватутiна, буд.65
4. Міжміський код, телефон та факс 0457860089 д/н
5. Електронна поштова адреса office@potencial.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

potencial.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ПОТЕНЦIАЛ», що вiдбулись 30.04.2018р., прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також 
змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОТЕНЦIАЛ» на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОТЕНЦIАЛ» з дати 
державної реєстрацiї Статуту товариства у новiй редакцiї. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань - 04.05.2018р. Повне наймену-
вання пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОТЕНЦIАЛ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОТЕНЦIАЛ».

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 Плевачук Олексiй Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.05.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРи-
сТВО «МаЛиНсьКий КаМЕНЕДРОбиЛьНий  
ЗаВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 04011905
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, се-

лищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36
5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу 
акціо нерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Малинський каменедробильний завод», що відбулися 27.04.2018р., Про-
токол № 1/2018, прийнято рішення про зміну типу акціонерного товари-
ства з публічного на приватне, а також зміну найменування Публічне акці-
онерне товариство «Малинський каменедробильний завод» на Акціонерне 
товариство «Малинський каменедробильний завод» з дати державної ре-
єстрації Статуту підприємства у новий редакції. 

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрi юридичних та 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 07.05.2018р. 

Повне найменування підприємства до зміни - Публічне акціонерне то-
вариство «Малинський каменедробильний завод»; 

повне найменування підприємства після зміни - Акціонерне товари-
ство «Малинський каменедробильний завод»

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

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

2. Директор  Онопрієнко Ігор Миколайович
07.05.2018
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ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
«сВс-ДНІПРО»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00132807)

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «сВс - Дніпро» 
(код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород, 

вул. Шкільна, 4) 
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 14 черв-

ня 2018 року о 18-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-а, 
кім. 1

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства 

«СВС-Дніпро» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Ста-
туту Приватного акціонерного товариства «СВС-Дніпро» в новій редакції (при-
ведення у відповідність до змін у Законі України «Про акціонерні товариства»).

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Бондаренка 

Сергія Володимировича, секретарем – Кривенчук Марію Олександрівну.
Питання 2:
Затвердити лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Терля-

єв Юрій Валентинович, Член лічильної комісії – Кравченко Микола Володи-
мирович.

Питання 3:
Питання порядку денного підлягають черговому обговоренню, а за на-

слідками обговорення проводити голосування з питань порядку денного 
Загальних зборів виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Питання 4:
4.1 Шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, внести та 

затвердити зміни до Статуту Товариства, пов’язані із приведенням окремих 
положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;

4.2 Делегувати Голові та секретарю загальних зборів Товариства право 
підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних 
зборів Товариства 14.06.2018 р.

4.3 Доручити Директору Товариства особисто або через представника 

Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому за-
конодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій ре-
дакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 14.06.2018 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товари-
ства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами 
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
13 червня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. до 
16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: м. Київ, 
вул. Промислова, 4-а. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор Товариства. Довідки за теле-
фоном: (044) 545-71-24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після 
отримання повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного по-
винні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів 
будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за 
адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-а.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень з питань проекту порядку денного: http://svsdnipro.ua/

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до 
переліку акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину «08» черв-
ня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем про-
ведення зборів з 17.30 до 17.45 за київським часом 14 червня 2018 року.

Директор  М.В. Кравченко

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00132807)

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «сВс - 
Дніпро» 

(код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07300, Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Шкільна, 4) 

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
15  червня 2018 року о 18-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Промис-
лова, 4-а, кім. 1

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про затвердження процедури проведення зборів.
4. Про обрання Ревізора Приватного акціонерного товариства «СВС-

Дніпро».
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Бонда-

ренка Сергія Володимировича, секретарем – Кривенчук Марію Олексан-
дрівну.

Питання 2:
Затвердити лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Тер-

ляєв Юрій Валентинович, Член лічильної комісії – Кравченко Микола Во-
лодимирович.

Питання 3:
Питання порядку денного підлягають черговому обговоренню, а за 

наслідками обговорення проводити голосування з питань порядку ден-
ного Загальних зборів виключно з використанням бюлетенів для голосу-
вання. 

Питання 4:
Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства «СВС-Дніпро» 

Бровко Аллу Володимирівну на строк передбачений Статутом Товари-
ства, який складає 5 (п’ять) років.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Позачергових Загаль-
них зборів акціонерів:

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери това-
риства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матері-
алами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлен-
ня до 14 червня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. 
до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: 
м. Київ, вул. Промислова, 4-а. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства. Довідки 
за телефоном: (044) 545-71-24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-
ристуватися після отримання повідомлення про проведення Поза-
чергових Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом яко-
го такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціоне-
рів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений 
чинним законодавством, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-а.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
тами рішень з питань проекту порядку денного: http://svsdnipro.ua/

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено 
до переліку акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину  
«11» червня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем 
проведення зборів з 17.30 до 17.45 за київським часом 15 червня 
2018 року.

Директор  М.В. Кравченко

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРисТВО «сВс-ДНІПРО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №88, 10 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

42

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 
ТОВаРисТВО "ФЛЕКс-
ТРОНIКс сЕРВIс Уа"

2. Код за ЄДРПОУ 14313783
3. Місцезнаходження 89600, Мукачево, Берегiвська-

бiчна, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (03131) 5-63-31 (03131) 5-63-26
5. Електронна поштова адреса Istvan.Gyorgy@flex.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://brz-flex.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-

вариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий-
нято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови правлiння 
п. Александера Векашшi (Alexander Vekassy). Iнформацiя про паспортнi 
данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. 
Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не 
володiє. Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. 
Перебував на посадi з 28.04.2016 р.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий нято 
рiшення про дострокове припинення повноважень Члена правлiння п. Урi По-
рата (Uri Porath). Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова 
особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та 
акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
посадовi або корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 28.04.2018 р.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий нято 
рiшення про дострокове припинення повноважень Члена правлiння п.Макеє-
вої Андреї Габорiвни. Iнформацiя про паспортнi данiвiдсутня оскiльки посадо-
ва особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та 
акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
посадовi або корисливi злочини не має. Перебувала на посадi з 28.04.2018 р.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий нято 
рiшення про обрання Головою Правлiння п.Петрину Тараса Володимировича. 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ «Флекстронiкс 
Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостiза посадовi або корисливi зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор фiнансовий Заводу 
«Флекстронiкс ТЗОВ», Голова правлiння АТ «Флекстронiкс Сервiс УА».

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий нято 
рiшення про обрання Членом Правлiння п.Макеєву Андрею Габорiвну. 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ «Флекстронiкс 
Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член правлiння АТ «Флекстронiкс 
Сервiс УА», Менеджер з персоналу Заводу «Флекстронiкс ТЗОВ».

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий нято 
рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради п.
Tzahi Rodrig (Цахi Родрiг). Iнформацiя про паспортнi данiвiдсутня оскiльки по-
садова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi 
та акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
посадовi або корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 28.04.2016 р.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий-
нято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової 
ради п.Christian Pfister (Крiстiан Пфiстер). Iнформацiя про паспортнi данi 
вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою 
в статутному капiталi та акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. 
Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. Пере-
бував на посадi з 28.04.2016 р.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий-
нято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової 
ради п.Robert McCafferty (Роберт МакКеффертi). Iнформацiя про паспортнi 
данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. 
Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не 

володiє. Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. 
Перебував на посадi з 28.04.2016 р.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий нято 
рiшення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради 
п. Gadi Cohen (Ґадi Кохен). Iнформацiя про паспортнi данiвiдсутня оскiльки 
посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi 
та акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
посадовi або корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 28.04.2016 р.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 28.04.2016 року (Протокол № 23) прий нято 
рiшення про обрання Головою Наглядової ради п.Uri Bechor (Урi Бехор). 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями ПАТ «Флекстронiкс 
Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Старший вiце-президент в регiонi 
EMEA i в Пiвденнiй Америцi компанiї Flextronics International Ltd. (США).

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий-
нято рiшення про обрання Членом Наглядової ради п.Ziv Sin Malia (Зiв Сiн 
Малiа). Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не 
надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями 
АТ  «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостiза 
посадовi або корисливi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 
роки. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
Фiнансовий директор компанiї FLEXTRONICS (ISRAEL) LTD.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий-
нято рiшення про обрання Членом Наглядової ради п.Robert McCafferty 
(Роберт МакКеффертi). Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки по-
садова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi 
та акцiями АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостi 
за посадовi або корисливi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 
3  роки. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
Виконавчий директор компанiї FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий нято 
рiшення про обрання Головою Наглядової ради п.Uri Bechor (Урi Бехор). 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ «Флекстронiкс 
Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостiза посадовi або корисливi зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Старший вiце-президен з глобаль-
них операцiй для Європи компанiї FLEXTRONICS ISRAEL LTD.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий нято 
рiшення про обрання Членом Наглядової ради п.Gadi Cohen (Ґадi Кохен). 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ «Флекстронiкс 
Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостiза посадовi або корисливi зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Старший регiональний комерцiйний 
директор компанiї FlextronicsInternationalLtd. (США).

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий-
нято рiшення про обрання Членом Наглядової ради п.Gilad Damari (Гiлад 
Дамарi). Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа 
не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями 
АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостiза посадовi 
або корисливi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Поса-
ди, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Регiональний 
операцiйний директор компанiї Flextronics International Ltd.

Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного то-
вариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2018 року (Протокол № 25) прий-
нято рiшення про обрання Членом Наглядової ради п.Miklos Mate (Мiклош 
Матей). Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа 
не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi та акцiями 
АТ «Флекстронiкс Сервiс УА» не володiє. Непогашеної судимостiза посадовi 
або корисливi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Поса-
ди, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генераль-
ний директор Заводу «Флекстронiкс ТЗОВ».

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 Петрина Тарас Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО ШУБКIВСЬКЕ"

2. Код за ЄДРПОУ 00724910
3. Місцезнаходження 35325, село Шубкiв, ВУЛИЦЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 17
4. Міжміський код, телефон та факс +380660799288 +380660799288
5. Електронна поштова адреса shubkivske@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://00724910smida.gov.ua 

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

II. Текст повідомлення
26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити 

повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 
2018 року, в тому числi припинити повноваження Голови Наглядової ради 
Довгалюк Юлїї Володимирївни, яка не є акцiонером товариства, рiшення 
про припинення повноважень Довгалюк Юлiї Володимирiвни вiдбулось у 
зв’язку iз вiдсутнiстю у складi акцiонерiв особи, iнтереси якої представляла 
Довгалюк Юлiя Володимирiвна у Наглядовiй радi. Довгалюк Юлiя 
Володимирiвна перебувала на посадi Голови Наглядової ради  
з 28.04.2017 року по 26.04.2018 року.Довгалюк Юлiя Володимирiвна непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не дала згоди на розголошення паспортних даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити 
повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 
2018 року, в тому числi припинити повноваження члена Наглядової ради 
Хоменко Тетяни Євгенiївни, яка не є акцiонером товариства, рiшення про 
припинення повноважень Хоменко Тетяни Євгенiївни вiдбулось у зв’язку iз 
пропозицiєю акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аграр-
ний холдинг «Зелений Свiт» (частка особи у статутному капiталi Товариства 
становить 16107 647 простих iменних акцiй Товариства, що складає 
49,536341% у статутному капiталi Товариства) та пропозицiєю акцiонера 
Гiрак Любовi Андрiївни (частка особи у статутному капiталi Товариства ста-
новить 1 просту iменну акцiю Товариства, що складає 0,000003% у статут-
ному капiталi Товариства) про припинення повноважень всiх членiв Нагля-
дової ради. Хоменко Тетяна Євгенiївна перебувала на посадi члена 
Наглядової ради з 28.04.2017 року по 26.04.2018 року.Хоменко Тетяна 
Євгенiївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити 
повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 
2018 року, в тому числi припинити повноваження члена Наглядової ради 
Бiлецької Наталiї Володимирiвни, яка не є акцiонером товариства, рiшення 
про припинення повноважень Бiлецької Наталiї Володимирiвни вiдбулось у 
зв’язку iз пропозицiєю акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аграрний холдинг «Зелений Свiт», iнтереси якого представляла Бiлецька 
Наталiя Володимирiвна (частка особи у статутному капiталi Товариства 
становить 16107 647 простих iменних акцiй Товариства, що складає 
49,536341% у статутному капiталi Товариства), обрати iншого представника 
в члени Наглядової ради. Бiлецька Наталiя Володимирiвна перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 28.04.2017 року по 26.04.2018 року.Бiлецька 
Наталiя Володимирiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспорт-
них даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити 
повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 
2018 року, в тому числi припинити повноваження члена Наглядової ради 
Горського Iгоря Володимировича, який не є акцiонером товариства, рiшення 
про припинення повноважень Горського Iгоря Володимировича вiдбулось у 
зв’язку iз пропозицiєю акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аграрний холдинг «Зелений Свiт», iнтереси якого представляв Горський 
Iгор Володимирович (частка особи у статутному капiталi Товариства стано-
вить 16107 647 простих iменних акцiй Товариства, що складає 49,536341% 
у статутному капiталi Товариства), обрати iншого представника в члени На-
глядової ради. Горський Iгор Володимирович перебував на посадi члена 
Наглядової ради з 28.04.2017 року по 26.04.2018 року. Горський Iгор Воло-
димирович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення припинити 
повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства вiд 26 квiтня 
2018 року, в тому числi припинити повноваження члена Наглядової ради 

Мондруша Олександра Михайловича, який не є акцiонером товариства, 
рiшення про припинення повноважень Мондруша Олександра Михайлови-
ча вiдбулось у зв’язку iз пропозицiєю акцiонера Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Українська Фермерська Група» (ТОВ «УФГ») (частка осо-
би у статутному капiталi Товариства становить 1 087 337 простих iменних 
акцiй Товариства, що складає 3,343920% у статутному капiталi Товариства), 
обрати iншого представника в члени Наглядової ради. Мондруш Олександр 
Михайлович перебував на посадi члена Наглядової ради з 28.07.2017 року 
по 26.04.2018 року. Мондруш Олександр Михайлович непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
дала згоди на розголошення паспортних даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати 
членом Наглядової ради Попову Алєсю Олександрiвну, строком на 1 рiк, до 
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.Попова Алєся Олександрiвна 
не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Попова Сергiя 
Олександровича, якому належить 14 069 492 акцiй, iз яких 14 069 492 голо-
суючих акцiй, що становить 43,268340% статутного капiталу товариства та 
представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укра-
їнська фермерська група», якому належить 1 087 337 акцiй, iз яких  
1 087 337 голосуючих акцiй, що становить 3,343920% статутного капiталу 
товариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за 
iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав 
акцiонерiв товариства. 

Iнформацiя про стаж роботи Попової Алєся Олександрiвни протягом 
останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «ЕДВАНС-IНФОРМ», 2013-2016рр.; на 
даний час безробiтна. Попова Алєся Олександрiвна непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-
якi посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди 
на розголошення паспортних даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати 
членом Наглядової ради Одрiну Тетяну Євгенiївну, строком на 1 рiк, до на-
ступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Одрiна Тетяна Євгенiївна не є 
акцiонером товариства, а є представником акцiонера Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», якому на-
лежить 16 107 647 акцiй, iз яких 16 107 647 голосуючих, що становить 
49,536341% у статутному капiталi товариства. Змiни у персональному 
складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв обрати нових 
осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства. 

Iнформацiя про стаж роботи Одрiної Тетяни Євгенiївни протягом останнiх 
п’яти рокiв: ТОВ «Едванс-Iнформ» - землевпорядник - 2012р.-2016р.;  
ТОВ «Лендвiзор» – землевпорядник з 2016р. по теперiшнiй час. Одрiна Тетяна 
Євгенiївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. 
Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати 
членом Наглядової ради Циганка Леонiда Юрiйовича, строком на 1 рiк, до 
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Циганок Леонiд Юрiйович є 
директором акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАР-
НИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», не є акцiонером товариства, а є пред-
ставником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАР-
НИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ СВIТ», якому належить 16 107 647 акцiй, iз яких 
16 107 647 голосуючих, що становить 49,536341% у статутному капiталi то-
вариства. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись за 
iнiцiативою акцiонерiв обрати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав 
акцiонерiв товариства. 

Iнформацiя про стаж роботи Циганка Леонiда Юрiйовича протягом 
останнiх п’яти рокiв: спецiалiст Фастiвського мiськрайонного управлiння 
юстицiї 2014р. - 2016р.; директор ТОВ АХ «Зелений свiт» - з 2017р. по 
теперiшнiй час. Циганок Леонiд Юрiйович непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi 
посади та займатись певною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на 
розголошення паспортних даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати 
членом Наглядової ради Попова Сергiя Олександровича, строком на 1 рiк, 
до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.Попов Сергiй Олександро-
вич є акцiонером товариства, що володiє 14 069 492 iменними простими 
акцiями, iз яких 14 069 492 голосуючих акцiй, що становить 43,268340% ста-
тутного капiталу товариства; особисто внiс пропозицiю про обрання його в 
члени Наглядової ради товариства.

Iнформацiя про стаж роботи Попова Сергiя Олександровича протягом 
останнiх п’яти рокiв: директор земельного департаменту ПАТ «ТАКО» 
2013р. - 2016р.; директор земельного департаментуТОВ «АСТ» 2013р. - 
2014р.; директор ТОВ «ЛЕНДВIЗОР» з сiчня 2018 по теперiшнiй час. Попов 
Сергiй Олександрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись пев-
ною дiяльнiстю. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспорт-
них даних. 

26.04.2018 року Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення обрати 
членом Наглядової ради Ковбасюк Людмила Дмитрiвна, строком на 1 рiк, 
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до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Ковбасюк Людмила 
Дмитрiвна не є акцiонером товариства, а є представником акцiонера Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ «ЗЕЛЕНИЙ 
СВIТ», якому належить 16 107 647 акцiй, iз яких 16 107 647 голосуючих, що 
становить 49,536341% у статутному капiталi товариства. Змiни у персо-
нальному складi Наглядової ради вiдбулись за iнiцiативою акцiонерiв об-
рати нових осiб в орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства. 

Iнформацiя про стаж роботи Ковбасюк Людмили Дмитрiвни протягом 
останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст юрисконсульт Вiддiлу держзема-
генства у Чуднiвському районi 2012-2014 рр.; юрисконсульт  
ТОВ «УКРIНАГРОПРОМ» 2014р.–2016рр.; фахiвець земельних та 
соцiальних питань ТОВ «РЕСIЛIЄНТ» 03.2017р.–05.2017рр.; землевпоряд-
ник ТОВ «Злагода-2005» з 2017р. по теперiшнiй час. Ковбасюк Людмила 

Дмитрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
вiдсутня заборона обiймати будь-якi посади та займатись певною дiяльнiстю. 
Посадова особа не дала згоди на розголошення 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 ДМиТРЕНКО ОЛЕКсаНДР 

ВIКТОРОВич
Директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвський локомоти-

воремонтний завод»
1. Загальні відомості: Приватне акцiонерне товариство «Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод»,13655435, 76018, м.Iвано-
Франкiвськ, Залiзнична, 22, 0342225370, info@lrz.if.ua, відомості про набут-
тя прямо або опосередковано особою з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй, домінуючого контрольного пакета акцій у розмірі 95 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства. Текст повідомлення: 

Iвано-Франкiвська мiська рада (iдентифiкацiйний код 33644700) 04.05.2018 
року набула домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства. розмiр част-
ки власника акцiй до змiни - 0, пiсля набуття права власностi - 99.5. Найви-
ща цiна акцiї, за якою Iвано-Франкiвська мiська рада придбавала акцiї то-
вариства протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття домiнуючого 
контрольного пакета акцiй включно з датою набуття становить 0,4357 гри-
вень. III. Підпис: Т.в.о.генерального директора Терешко Р.В. підтверджує 
достовірність інформації, що міститься вище, та визнає, що несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО 
«IВаНО-ФРаНКIВсьКий ЛОКОМОТиВОРЕМОНТНий ЗаВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ 
аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРисТВО «ТЕРНОбУДДЕТаЛь». 
2.  Код за ЄДРПОУ 04636195. 3. Місцезнаходження 46007, м. Тернопiль, 
вул. Лозовецька, буд. 15. 4. Міжміський код, телефон та факс 0352 52 30 48 
0352 25 05 92. 5. Електронна поштова адреса ternobud@bigmir.net. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації http://ternobuddetal.pat.ua. 7. Вид особливої ін-

формації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів. II. Текст 
повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2018 р. прийнято 
рiшення про виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам всiєї суми в повно-
му обсязi. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв 23.05.2018 р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 1 800 000 грн. 
Строк виплати дивiдендiв з 04.06.2018 р. по 24.10.2018 р. III. Підпис: Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Директор Сидiй Євген Васильович 07.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс 

«Електронприлад»
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

"Науково-технічний комплекс 
"ЕЛЕКТРОНПРИЛАД"

2. Код за ЄДРПОУ 14312134
3. Місцезнаходження 04116 м.Київ 

Ванди Василевської 27/29
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236 90 22 (044) 236 90 23
5. Електронна поштова адрес electronprylad@linet.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://www.electronprylad.com.ua

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про виплату 
дивідендів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 

про виплату дивідендів: 14.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціоне-
рів товариства №1 від 14.04.2018р.) ;

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів: 23.05.2018р. (Протокол засідання наглядової ради товариства №5-2018 
від 07.05.2018р.);

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-
них зборів (грн): 11998500грн. (Протокол загальних зборів акціонерів това-
риства №1 від 14.04.2018р.) ;

Строк виплати дивідендів: початок 04.06.2018 - кінець 14.10.2018 (Про-
токол засідання наглядової ради товариства №5-2018 від 07.05.2018р.);

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпо-
середньо акціонерам): безпосередньо акціонерам (Протокол загальних 
зборів акціонерів №1 від 14.04.2018р., Протокол засідання наглядової ради 
товариства №5-2018 від 07.05.2018р.);

Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному 
обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів (Протокол 
засідання наглядової ради товариства №5-2018 від 07.05.2018р.);

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 Дробінов В.П.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.07
(дата)

ПУбЛІчНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРисТВО
 «НаУКОВО-ТЕХНІчНий КОМПЛЕКс «ЕЛЕКТРОНПРиЛаД»
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Комплексних змін зазнав ряд нормативних 
актів щодо провадження депозитарної та 

клірингової діяльності
НКЦПФР на засіданні, яке відбулось 03 травня 

2018 року, затвердила зміни до низки нормативно-
правових актів з питань провадження депозитарної та 
клірингової діяльності.

Документи приводяться у відповідність до вимог За-
кону України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів  
(№2210-VIII) і Закону України про електронні довірчі по-
слуги (№2155-VIII).

Суттєвих змін зазнав Порядок направлення акціо-
нерним товариством повідомлень акціонерам через 
депозитарну систему України. Документом врегульо-
вано процедуру направлення акціонерам повідомлень 
через депозитарну систему України у разі скликання по-
зачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), 
які на день подання вимоги про скликання позачергових 
загальних зборів є власниками 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій товариства.

В Порядку виплати акціонерним товариством 
дивідендів уточнюються вимоги щодо виплати акціо-
нерним товариством дивідендів. Публічні акціонерні 
товариства, щодо акцій яких здійснено публічну про-
позицію та/або акції яких допущені до торгів на фон-
довій біржі, а також банк, зобов‘язуються сплачувати 
дивіденди виключно через депозитарну систему 
України. Інші акціонерні товариства зможуть обирати 
на загальних зборах акціонерів один з двох способів 
виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам або 
через депозитарну систему України. Уточнено, що ви-
плата дивідендів власникам акцій одного типу та кла-
су має відбуватися пропорційно до кількості належ-
них їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів 
(зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) 
мають бути однакові для всіх власників акцій одного 
типу та класу.

У новій редакції викладено Положення про глобаль-
ний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифі-
кат, оскільки запроваджуються норми щодо оформлення 
емітентом глобального та тимчасового глобального сер-
тифікату у формі електронного документа у порядку, 

встановленому внутрішніми документами Центрального 
депозитарію.

До деяких нормативно-правових актів унесені зміни, 
якими упорядковується механізм забезпечення виконан-
ня емітентом, Центральним депозитарієм та депозитар-
ними установами вимог, відповідно до яких акції акціонер-
них товариств, які належать юридичній особі, що перебуває 
під контролем такого акціонерного товариства, не врахо-
вуються при визначенні кворуму загальних зборів та не 
дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Загалом змін зазнали такі нормативно-правові 
акти:

• Порядок направлення акціонерним товариством по-
відомлень акціонерам через депозитарну систему 
України;

• Положення про глобальний сертифікат та тимчасо-
вий глобальний сертифікат;

• Порядок виплати акціонерним товариством дивіден-
дів;

• Вимоги до депозитарного договору між депозитар-
ною установою і Центральним депозитарієм цінних па-
перів;

• Вимоги до договору про обслуговування випусків цін-
них паперів між емітентом і Центральним депозитарієм;

• Вимоги до договору про обслуговування клірингової 
установи та договору про обслуговування Розрахунково-
го центру;

• Вимоги до договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах;

• Вимоги до договору про надання реєстру власників 
іменних цінних паперів;

• Вимоги до договору про проведення розрахунків у 
цінних паперах за результатами клірингу;

• Вимоги до договору про проведення грошових роз-
рахунків за результатами клірингу;

• Вимоги до договору про кліринг та розрахунки за 
правочинами щодо цінних паперів (про надання клірин-
гових послуг);

• Положення про порядок забезпечення існування 
іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

Найближчим часом документ буде направлено до Мі-
ністерства юстиції України для проходження державної 
реєстрації.

НОВИНИ
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Глава НКЦбФР инициирует рассмотрение 
советом финстабильности признания 

криптоединиц финансовым инструментом
Необходимо рассмотреть криптоактивы и деятель-

ность с ними в рамках существующих «старых» правил 
на основе принципов и сути, а не формы (бумажная, 
цифровая и т.д.) и сформулировать новые правила, учи-
тывая очень динамичное развитие этой индустрии, зая-
вил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондово-
му рынку Украины Тимур Хромаев.

«Считаю очень своевременным рассмотреть на бли-
жайшем заседании Совета финансовой стабильности 
вопрос признания некоторых криптоединиц, как финан-
сового инструмента, сформулировать подходы к при-
знанию деятельности с ними и начать процедуры соот-
ветствующих законодательных процессов», – написал 
он в Facebook по итогам дискуссии о криптовалютах и 
ICO на ежегодной конференции регуляторов IOSCO в 
Будапеште.

Т.Хромаев отметил, что криптоиндустрия за послед-
ние три года активно развивалась и через активную 
практику начала формулировать определенные стан-
дарты, правила и вопросы ведения деятельности.

«Точка невозврата» уже в прошлом, и криптоинду-
стрия становится неотъемлемой частью экономических 
и финансовых отношений. Поэтому существующие во-
просы признания статуса, деятельности и последствий 
требуют адаптации и законодательно/нормативного при-
знания финансовыми регуляторами», – считает глава 
НКЦБФР.

По его мнению, до международных стандартов еще 
далеко, поэтому криптонормы и правила будут опреде-
ляться на уровне национальных законодательств, в свя-
зи с чем и важно быстро вынести этот вопрос на Совет 
финансовой стабильности.

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года Нац-
банк Украины (НБУ), НКЦБФР и Нацкомиссия, осущест-
вляющая регулирование в сфере рынков финансовых 
услуг (Нацкомфинуслуг), заявили о невозможности в 
рамках действующего украинского законодательства 
признать криптовалюты денежными средствами, валю-
той и платежным средством другой страны, валютной 
ценностью, электронными деньгами, ценными бумагами 
или денежным суррогатом.

«Мы, финансовые регуляторы Украины, продолжаем 
проработку вопроса правового статуса криптовалют и 
законодательного урегулирования операций с ними, 
принимая во внимание позицию регуляторов других 
стран и последние тенденции в развитии таких техноло-
гий», – озвучил тогда позицию финрегуляторов замести-
тель главы НБУ Олег Чурий.

В то же время он высказался против попыток поспеш-
ного законодательного урегулирования статуса крипто-
валют.

«Мы считаем, что процесс внесения изменений в за-
конодательство Украины не должен быть поспешным, 
поскольку на сегодня в мире не существует какой-то 
единой или унифицированной позиции в отношении 
криптовалют», – подчеркнул О.Чурий.

Фондовые индексы Украины в 
понедельник изменились 

разнонаправленно
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в по-

недельник изменились разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) просел на 0,39% - до 
1803,63 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,2% - до 
473,8 пункта.

Объем торгов на УБ составил 32,2 млн грн, в том чис-
ле акциями – 3,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 320,2 млн грн, в 
том числе акциями – 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее сильно подеше-
вели бумаги «Турбоатома» (-3,09%), «Донбассэнерго» 
(-2,22%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,48%).

Выросли в цене только акции «Центрэнерго» (+1,2%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 

(+0,87%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в по-

недельник к 16:15 кв повысился на 0,59% - до 501,06  пун-
кта при объеме торгов 2,28 млн злотых (17,3 млн грн).

В «индексной корзине» в росте лидировали акции 
«Милкиленда» (+1,37%), «Агротона» (+1,21%) и «Астар-
ты» (+1,08%).

Дешевели только акции KSG Agro (-5,3%).

Евробонды Украины вошли в 
отрицательный тренд

Суверенные еврооблигации Украины в конце апреля 
вошли в отрицательный тренд и до настоящего времени 
подешевели на 1-3 процентных пункта (п.п.).

По данным агентства Bloomberg, больше всех упали в 
стоимости долгосрочные выпуски, их котировки находят-
ся ниже 100% номинала, а доходность от 8,19% годовых. 
При этом самые «длинные» бумаги – с погашением в 
2032 году в настоящее время котируются на уровне 
89,55% номинала с доходностью 8,621% годовых.

Цены кратко- и среднесрочных еврооблигаций нахо-
дятся в пределах 100-102,7% номинала с доходностью 
5,4-7,57% годовых.

Начало нисходящей динамики совпало во времени с 
завершением ежегодного весеннего собрания Междуна-
родного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного 
банка (ВБ) в Вашингтоне, участие в котором, в том чис-
ле, принимала делегация из Украины.

Трейдер инвестгурппы ICU Виталий Сивач допускает, 
что именно отсутствие прогресса в переговорах с Фон-
дом послужило импульсом к продаже украинских суве-
ренов.

«Инвесторы находились в ожидании, что в Украине 
будет создан Антикоррупционный суд, после чего будет 
получен очередной транш МВФ. Эти ожидания не оправ-
дались в полной мере: создание суда затягивается. Поэ-
тому аппетит инвесторов к украинскому риску снижает-
ся», - сказал он агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время руководитель аналитического отдела 
инвесткомпании «Конкорд Капитал» Александр Пара-
щий считает, что отрицательная динамика котировок 
украинских бумаг обусловлена ростом доходности на 
американские обязательства в течение апреля. В под-
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тверждение своих слов эксперт обратил внимание на 
«охлаждение» интереса иностранных инвесторов к 
высоко-рисковым долговым инструментам по всему 
миру.

Более того, добавил А.Паращий, если бы инвесторы 
действительно разуверились в дальнейшем сотрудниче-
стве Украины с МВФ, падение котировок было бы более 
серьезным: кривая суверенных еврооблигаций вмиг под-
нялась бы на 3-6 п.п., особенно в «короткой» ее части.

«Если в недавнем движении украинских бумаг и за-
кладывались какие-то опасения срыва сделки с МВФ, то 
в незначительной степени. Иностранным фондам труд-
но представить, что наша власть может рассориться с 
Фондом из-за «какого-то» Антикоррупционного суда», - 
полагает эксперт.

Другой эксперт, пожелавший остаться неназваным, 
сообщил, что на динамику цен также повлияли послед-
ние президентские предвыборные рейтинги.

«Инвесторы очень чувствительны к популизму вла-
стей. За счет присутствия на многих рынка, междуна-
родные инвесторы на примере других стран знают, ка-
кие последствия популисты могут иметь для экономики 
страны. Яркий тому пример - некоторые страны Латин-
ской Америки», - обратил внимание собеседник агент-
ства.

Во время визита в Вашингтон глава министерства фи-
нансов Александр Данилюк высказал предположение, 
что Украина может разместить часть еврооблигаций из 
общего объема, планируемого в текущем году, до полу-
чения страной пятого кредитного транша от МВФ.

«Правительство может разместить часть еврооблига-
ций до заключения соглашения с МВФ на рабочем уров-
не. Правительство внимательно следит за ситуацией и 
конъюнктурой рынка», - сказал тогда А.Данилюк в интер-
вью агентству Bloomberg.

Собеседник агентства «Интерфакс-Украина» считает, 
что нынешняя конъюнктура рынка вряд ли располагает к 
выходу Украины, даже с небольшим выпуском.

«Если бы Украина завтра предложила новые облига-
ции, нужно было бы ориентироваться на доходность в 
пределах 8,7-8,8% годовых, что, наверное, немного 
выше того, что готов платить Минфин», - сказал он.

Рынок акций Украины завершил торги во 
вторник умеренным ростом

Украинский рынок акций завершил торги во вторник 
умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Укра-
инской биржи» (УБ) повысился на 0,32% - до 1809,43 пун-
кта, индекс ПФТС – на 0,13%, до 474,43 пункта.

Объем торгов на УБ составил 32,2 млн грн, в том чис-
ле акциями – 3,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 108,6 млн грн, в 
том числе акциями – 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги «Тур-
боатома» (+2,44%), Райффайзен Банка Аваль (+1,27%) 
и «Центрэнерго» (+0,47%).

В «красной зоне» завершили торги только акции «Укр-
нафты» (-1,24%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-0,29%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник к 16:15 кв снизился на 0,2% - до 500,13 пункта 
при объеме торгов 1,68 млн злотых (12,4 млн грн).

Среди индексных акций с отрицательной динамикой 
лидировали бумаги «Милкиленда» (-3,38%), «Агротона» 
(-3,2%) и «Астарты» (-1,07%).

Дорожали только акции «Кернела» (+0,59%).
При подготовке раздела «Новини» 

использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

1. ПРАТ ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 3
2. АТ ЕЛЕКТРОШИНА 44
3. ПРАТ ЕПОС 12
4. ПРАТ ЖЕСТ 45
5. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ - 5 39
6. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 

ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
44

7. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 39
8. ПРАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 10
9. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 11
10. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 3
11. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 4
12. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
9

13. ПРАТ КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
«НОВИЙ ЧЕРНІГІВ»

3

14. ПРАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ» 8
15. ПРАТ КОМПЛЕКС-П 39
16. АТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР 12
17. ПРАТ КОТЛОМОНТАЖ 11
18. ПРАТ ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ.С.С.МОНЯТОВСЬКОГО 3
19. АТ МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД 40
20. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА 
УПРАВЛІННЯ

39

21. ПАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»

44

22. АТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 12
23. ПРАТ ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
38

24. ПРАТ ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП 12
25. АТ ПОТЕНЦІАЛ 40
26. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

«ШУВАР»
3

27. ПРАТ СВС - ДНІПРО 41
28. ПРАТ СВС - ДНІПРО 41
29. ПРАТ СК КИЇВСЬКА РУСЬ 4
30. ПАТ СП «ШУБКІВСЬКЕ» 4
31. ПАТ СП «ШУБКІВСЬКЕ» 43
32. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «СИМВОЛ»
39

33. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 
«СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

8

34. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«УКАРБОН»

8

35. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 38
36. ПРАТ ТЕРНОБУДДЕТАЛЬ 44
37. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 13
38. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 38
39. ПАТ УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ 40
40. ПРАТ ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА 42
41. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 6
42. ПРАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО (ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ) 5

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18088
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
08.05.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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