
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«06» грудня 2018  м. Київ  № 856 

Щодо анулювання ліцен-
зій на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку 
ТОВ «ФІНАНСОВО-ДЕПО-
ЗИТАРНА КОМПАНІЯ» 
(ідентифікаційний код 
юридичної особи 
25218409)

За підсумками розгляду заяви від 15.11.2018 
вих. №15/11/18-1 (вх.50/255-АП від 15.11.2018) та доку-
ментів, поданих заявником, відповідно до пункту 3 части-
ни 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів гос-
подарської діяльності», статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», статті 7 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Украї-
ні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та ану-
лювання ліцензій на окремі види професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-

ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (із 
змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилер-
ської діяльності, видані на підставі рішення Комісії №863 
від 02.10.2012, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-ДЕПОЗИТАРНА КОМПА-
НІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 25218409; 
місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, бу-
динок 56-Б, поверх 11) відповідно до підпункту 1 пункту 1 
розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання лі-
цензіїй.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д.Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 856 від 06.12.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 06 грудня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про затвердження змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

прийнято рішення 

2. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку ТОВ «ФІНАНСОВО-ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 25218409) (брокерської діяльності, дилерської діяльності)

прийнято рішення 

3. Щодо погодження проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження 
Змін до Положення про обов′язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості опе-
рацій страховика»

прийнято рішення 
без зауважень

4. Щодо допуску облігацій BIZ FINANCE PLC public limited company (публічної ком-
панії з обмеженою відповідальністю BIZ FINANCE PLC) (реєстраційний код згідно 
з торговельним реєстром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії–07161659) до обігу на території України

прийнято рішення 

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ  
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Ту-
ристична фірма «Львів-Супутник» (вул. Княгині Оль-
ги, 116, м. Львів, 79060, код за ЄДРПОУ: 13811487) на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Туристична фірма «Львів-Супутник» 
(код за ЄДРПОУ: 13811487). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску ПрАТ «Туристична фірма «Львів-Супутник» від 
13 травня 2011 року №31/13/1/11, видане 23.06.2017 
року Західним територіальним управлінням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 310-ДР-С-А від 07 грудня 2018 
року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467, 
на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та від-
повідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань, у формі Витягу від 06.12.2018 року за 
№1004742563 про внесення 01.12.2017 року запису про 
судове рішення про визнання юридичної особи банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури, 15.11.2017, 

15.11.2017, 916/4932/15, Господарський суд Одеської об-
ласті та інформації, наданої ліквідатором ПАТ «Одесь-
кий олійножировий комбінат» Черненченко Д. А. від 
16.11.2018 року №01-34/20-11 (вх. від 23.11.2018 року 
№50/349-АП), зупинено обіг акцій ПАТ «Одеський олій-
ножировий комбінат» (код за ЄДРПОУ: 00376509) – роз-
порядження № 337-ДР-З від 07 грудня 2018 року. 

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

«11» грудня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Макарівський 
райагропостач» (вул. Київська, 107, с. Калинівка, Мака-
рівський р-н, Київська обл., 08004, код за ЄДРПОУ: 
00904701) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Макарівський райагропостач» — розпорядження 
№ 338-ДР-З від 07 грудня 2018 року. 

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

«11» грудня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
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стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, у формі Витягу від 04.12.2018 
року №1004729233 про внесення 10.10.2018 
10381710003000930 запису про початок процесу прове-
дення спрощеної процедури державної реєстрації при-
пинення юридичної особи ВАТ «Агентство повітряних 
сполучень та туризму «Аеротур» (код за ЄДРПОУ - 
23249742) шляхом її ліквідації, та інформації, наданої 
державним реєстратором відділу державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Черні-
вецької міської ради листом від 14.11.2018р. 
№01-05/1-10-1897 (вх. №50/323-АП від 21.11.2018), ска-
совано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Агентство пові-
тряних сполучень та туризму «Аеротур» (код за ЄДРПОУ - 
23249742). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Агентство повітряних сполучень та туризму «Аеро-
тур» від 23.07.2004 року №423/1/04, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 311-ДР-С-А від 07 грудня 2018 
року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань у формі Витягу від 04.12.2018 
року №1004729233 про внесення 10.10.2018 
10381710003000930 запису про початок процесу прове-
дення спрощеної процедури державної реєстрації при-
пинення юридичної особи ВАТ «Агентство повітряних 
сполучень та туризму «Аеротур» (код за ЄДРПОУ - 
23249742) шляхом її ліквідації, та інформації, наданої 
державним реєстратором відділу державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Черні-
вецької міської ради листом від 14.11.2018р. 
№01-05/1-10-1897 (вх. №50/323-АП від 21.11.2018), ска-
совано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Агентство пові-
тряних сполучень та туризму «Аеротур» (код за ЄДРПОУ - 
23249742). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Агентство повітряних сполучень та туризму «Аеро-
тур» від 23.07.2004 року №424/1/04, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 312-ДР-С-А від 07 грудня 2018 
року. 

07.12.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ  
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до документів, наданих Львівським приватним 
акціонерним товариством «Галант» (вул. Зелена, буд.147, 
м. Львів, 79035, код за ЄДРПОУ: 01552538) на скасування 
реєстрації випуску акцій Львівського  приватного акціонер-
ного товариства «Галант» у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Львівського приватного акціонерного  товариства «Га-
лант» (код за ЄДРПОУ: 01552538). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій  Львівського приватного акціонерно-
го товариства «Галант» від 13 травня 2011 року №33/13/1/11, 
видане Західним територіальним управлінням Національ-
ної  комісії  з цінних паперів  та  фондового ринку  (дата 
видачі –  06 жовтня 2016 року), анульовано – розпоря-
дження № 316-ДР-С-А від 07 грудня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Комерція» (вул. 
Зелена, буд.147, м. Львів, 79035, код за ЄДРПОУ: 01553066) 
на скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ Комерція»  у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій  ПрАТ  «Комерція»  (код за 
ЄДРПОУ: 01553066). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Комерція» від 13 травня 2011 року №32/13/1/11, 
видане Західним територіальним управлінням Національ-
ної  комісії  з цінних паперів  та  фондового ринку  (дата 
видачі –  06 жовтня   2016 року),  анульовано – розпоря-
дження № 315-ДР-С-А від 07 грудня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Хохлова Н.В., що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі зміна-
ми), відповідно до документів, наданих ВАТ «Гамапласт 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Україна»  (вул. Запорізька, буд. 20,  м. Бориспіль, Київська 
обл., 08300, код за ЄДРПОУ: 30547089) на скасування реє-
страції випуску акцій ВАТ «Гамапласт Україна» у зв’язку з 
його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Гамапласт Україна» (код за ЄДРПОУ: 30547089). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Гамапласт 
Україна» від 27 вересня  2006 року №23/27/1/06, видане На-
ціональною комісією  з цінних паперів  та  фондового ринку  
(дата видачі – 20  вересня  2018 року),  анульовано – розпо-
рядження № 314-ДР-С-А від 07 грудня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із зміна-
ми), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Новока-
ховський комбінат хлібопродуктів»  (вул. Промислова, 
буд. 13,  м. Таврійськ, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 
74988, код за ЄДРПОУ: 00952389) на скасування реє-
страції випуску акцій ПрАТ «Новокаховський комбінат хлі-
бопродуктів» у зв’язку з перетворенням акціонерного то-
вариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Новокаховський комбінат хлібопродуктів» 
(код за ЄДРПОУ: 00952389). Свідоцтво про реєстрацію 

випуску  акцій ПрАТ «Новокаховський комбінат хлібопро-
дуктів»  від  30 серпня  2010 року №15/21/1/10, видане 
Південно-Українським територіальним управлінням На-
ціональної комісії з цінних паперів  та  фондового ринку  
(дата видачі –  03 березня 2017 року),  анульовано – роз-
порядження № 313-ДР-С-А від 07 грудня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів,  що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «АйТРОН-
УКРГАЗ МЕТЕРС КОМПАНІ» (місцезнаходження: 
вул. Виборзька, буд. 103, м. Київ, 03067, код за ЄДРПОУ: 
22939385)  на зупинення обігу акцій  у зв’язку з ліквідаці-
єю, зупинено обіг акцій  ПрАТ «АЙТРОН-УКРГАЗ МЕ-
ТЕРС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ: 22939385) – розпо-
рядження № 339-ДР-З від 07 грудня 2018 року.

10.12.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00292923
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вули-

ця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380562387500; +380562387501
5. Електронна поштова адреса: Helen.Kovalyova@heidelbergcement.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.heidelbergcement.ua/uk/public-
documents

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

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Хай-

дельбергЦемент Україна" (протокол № 07/18 від 07.12.2018 року) прий-
нято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Пред-
метом правочину є укладення з АТ "СЕБ КОРПОРОТИВНИЙ БАНК" До-
даткового договору до Кредитного договору №464 від 21.12.2011 року що-
до продовження строку доступності Кредиту до 09 грудня 2020 року. 

Ринкова вартість по Договору складає 316 461 000,00 грн.
Вартiсть активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності складає 1 755 645,0 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) складає 18,0253.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством - Статутом Приватного акціонерного това-
риства "ХайдельбергЦемент Україна" не визначені. 

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління Сільвіо Тіде

07.12.2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1.Повне найменування емітента ПУбЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МАЛИНСьКИй ХЛiбОЗАВОД», іден-
тифікаційний код юридичної особи 00378862, місцезнаходження 11604, 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Огiєнка, буд.61, міжміський код і теле-
фон емітента 04133 4-53-16. 2.Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
10.12.2018 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію www.malinhlib.ho.ua 4.Найменування аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: За зітний період 
аудит фінансової звітності не проводився. 5. Інформація про загальні збо-
ри. Черговi загальнi збори були проведені 26.05.2018 р. Перелік питань, 
що розглядалися на: Обрання членів лічильної комісії. Визначення поряд-
ку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для 
кумулятивного голосування. Обрання головуючого та секретаря загаль-
них зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії за 2016 р. Затвердження 
висновків Ревізійної комісії за 2016 р. Затвердження річного звіту за 
2016 р. Про повернення ПАТ «Малинський хлібозавод» поворотньої фі-
нансової допомоги, отриманої від Яковенка В.Г. відповідно до договору 
позичання від 01.01.2011 р. Розподіл прибутку і збитків, отриманих за ре-
зультатами роботи в 2016 р. Прийняття рішення щодо зміни типу з ПАТ на 
ПрАТ та прийняття рішення про зміну найменування. Про внесення та за-
твердження змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції. 
Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту у новій редакції. 
Затвердження Положень про Наглядову Раду, про виконавчий орган, про 
Ревізійну комісію, про Загальні збори акціонерів, Принципів (кодексу) кор-
поративного управління. Про визначення строку повноважень членів На-
глядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з 
головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів. Об-
рання членів Наглядової ради. Обрання членів Ревізійної комісії. Особи, 
що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, відсутні. З 
усіх питань, що розглядалися на зборах, були прийняті рішення. 6.Інфор-
мація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Голова комісії з припинення ____________ Гарбар Олена Петрiвна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛiчНЕ 

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22927045

3. Місцезнаходження 03022, м.Київ,  
Козацька, 120/4 лiт. "Є"

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-02-00 (044) 364-02-66 
5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.centrenergo.com

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

ii. Текст повідомлення
06.12.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол 

№20/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а саме на 
зарахування зустрiчних однорiдних вимог мiж ПАТ «Центренерго» та 
ПАТ «Українська залiзниця» в особi регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» 
ПАТ «Українська залiзниця» на суму 27 034,20 грн.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,00027 вiдсоткiв.

На засiданнi Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 06.12.2018 (протокол 
№20/2018) загальна кiлькiсть голосiв - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що про-
голосували «за» прийняття рiшення - 4 голоси; кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «проти» прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада право-
мочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 
роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї вiднесення 
правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 
роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, правочини щодо 
зарахування зустрiчних однорiдних вимог вiдносяться до значних 
правочинiв.

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 Громко Я.А.
Виконуючий обов'язки 
генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

07.12.2018
(дата)

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

СТВО «СУЛА АГРО»
2. Код за ЄДРПОУ 03777634
3. Місцезнаходження 42127, СУМСЬКА обл., НЕДРИГАЙЛIВСЬКИЙ РА-

ЙОН, СЕЛО ВIЛЬШАНА, Вул. ЛЕНIНА, 57
4. Міжміський код, телефон та факс 0545551632
5. Електронна поштова адреса sulaagro-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vilshana.emitents.org
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - відомості 
про зміни у складі посадових осіб 

ІІ. Текст повідомлення
06.12.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «СУЛА АГРО» (протокол засідання Наглядової ради №9 від 

06  грудня 2018 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме:

- припинити повноваження Директора Бабенка Івана Костянтиновича за 
рішенням Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень 
17  грудня 2018 р. (включно). Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не давала. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
0,147% (19 200,00грн.). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 96 акцій. Обіймав дану посаду з 18 грудня 2017 р. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано Директором Бабенка Івана Костянтиновича з 18 грудня 2018 р. 
по 17 грудня 2019 р. включно. Обрання посадової особи виконано на під-
ставі протоколу засідання Наглядової ради №9 від 06 грудня 2018 року. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,147% (19 200,00грн.). 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 96 акцій. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Директор ПрАТ «СУЛА АГРО», Директор ПАТ «СУЛА АГРО». Згоду на роз-
криття паспортних даних особа не надавала.

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

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

2. Директор            (підпис)  бАбЕНКО iВАН КОСТЯНТИНОВИч 
06 ГРУДНЯ 2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЛА АГРО»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента - АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бАНК 
ТРАСТ-КАПiТАЛ»;

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або ін-

формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відомості про зміну 
типу акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення
05.12.2018 року Засiданням Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» №2018-22 прийнято рiшення про введення нової 
Органiзацiйної структури АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ».

У зв’язку iз державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-
КАПIТАЛ» (далі – Статут), у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi 
товариства» Статут не передбачає контролюючого органу «Ревiзiйна комiсiя», 
який є структурним пiдроздiлом в Органiзацiйнiй структурi Банку. З урахуванням 

вищевикладеного, прийнято рiшення внести змiни до Органiзацiйної структури 
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» в частинi виключення структурної одиницi «Резiзiйна 
комiсiя». Затвердити нову Органiзацiйну структуру АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» 
та ввести її в дiю з 07.12.2018 року.

Вигулярний Вiталiй Iванович (паспорт НК 011303, виданий Нiжинським РВ 
УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 30.06.1995р.) -припинено повноваження на 
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Перебував на посадi 
з 13.06.2018 року. Часткою в статутному капiталi АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Мацкевич Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття її 
паспортних даних) - припинення повноважень на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Перебувала на посадi з 27.09.2016 року. Часткою в 
статутному капiталi АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Олiйник Надiя Анатолiївна (паспорт СО 033759, виданий Ватутiнським РУ ГУ 
МВС України в мiстi Києвi 21.01.1999р.) - припинення повноважень на посадi 
Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Перебувала на посадi з 
13.06.2018 року. Часткою в статутному капiталi АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 

2. Голова Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» Кравченко П.І.

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«бАНК ТРАСТ-КАПiТАЛ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №237, 11 грудня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «КОМЕРЦІйНИй бАНК «АКОРДбАНК».

2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ii. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 06.12.2018 (про-
токол №2018120601) з 07.12.2018 переобрано Правління ПуАТ «КБ «Акорд-
банк» у діючому складі: Кот Зінаїда Петрівна – Голова Правління; Руднєв 
Олексій Миколайович – Заступник Голови Правління, член Правління; Бай-
цар Ольга Сергіївна – Заступник Голови Правління, член Правління; Літош 
Оксана Петрівна – головний бухгалтер, член Правління; Войтків Микола 
Володимирович – директор Департаменту ризик-менеджменту, член Прав-
ління; Голеня Олександр Євгенович – директор Кредитного департаменту, 
член Правління; Смоляний Антон Костянтинович – начальник Управління 
фінансового моніторингу, Член Правління.

Переобрання Правління відбулося у зв’язку із закінченням трирічного 
терміну дії повноважень Кот З.П., Голови Правління Банку, та Літош О.П., 
головного бухгалтера, члена Правління Банку, обраних згідно з рішенням 
Спостережної Ради Банку від 07.12.2015 №199.

Кот Зінаїда Петрівна: згоди на розкриття паспортних даних не надано; 
акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 0%); 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; на посаді 
Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебувала з 07.12.2015; обрана 
на ту саму посаду на термін до 06.12.2019; протягом останніх п’яти років 
займала посади: Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Руднєв Олексій Миколайович: згоди на розкриття паспортних даних не 
надано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 17194375 грн. (частка у ста-
тутному капіталі емітента 7,433519%); непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає; на посаді Заступника Голови Правління, члена 
Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебував з 11.05.2017; обраний на ту 
саму посаду на термін до 06.12.2021; протягом останніх п’яти років займав 
посади: Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ «КБ «Акорд-
банк»; директора Центру роздрібного бізнесу АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Байцар Ольга Сергіївна: згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 0%); 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; на посаді 
Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» пе-
ребувала з 29.05.2018; обрана на ту саму посаду на термін до 06.12.2021; 
протягом останніх п’яти років займала посади: Заступника Голови Правлін-
ня, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк»; начальника управління корпо-

ративних продуктів та сервісу, директора департаменту корпоративних 
продуктів та сервісу АТ «ОТП БАНК».

Літош Оксана Петрівна: згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 0%); 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; на посаді 
головного бухгалтера, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебува-
ла з 07.12.2015; обрана на ту саму посаду на термін до 06.12.2021; протя-
гом останніх п’яти років займала посади: головного бухгалтера, члена 
Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Войтків Микола Володимирович: згоди на розкриття паспортних даних не 
надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 
0%); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; на по-
саді директора Департаменту ризик-менеджменту, члена Правління ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» перебував з 11.05.2017; обраний на ту саму посаду на термін до 
06.12.2021; протягом останніх п’яти років займав посади: директора Департа-
менту ризик-менеджменту, члена Правління, директора Департаменту ризик-
менеджменту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; начальника Управління загально-
банківських ризиків, начальника Управління ринкових і операційних ризиків 
Департаменту ризик-менеджменту АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Голеня Олександр Євгенович: згоди на розкриття паспортних даних не 
надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 
0%); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; на 
посаді директора Кредитного департаменту, члена Правління ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» перебував з 11.05.2017; обраний на ту саму посаду на термін 
до 06.12.2021; протягом останніх п’яти років займав посади: директора 
Кредитного департаменту, члена Правління, директора Кредитного депар-
таменту, начальника Кредитного управління ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Смоляний Антон Костянтинович: згоди на розкриття паспортних даних не 
надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 
0%); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; на посаді 
начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» перебував з 21.06.2018; обраний на ту саму посаду на термін до 
06.12.2021; протягом останніх п’яти років займав посади: начальника Управлін-
ня фінансового моніторингу, члена Правління, керівника напрямку з питань 
фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу ПуАТ «КБ 
«Акордбанк», заступника начальника відділу фінансового моніторингу управ-
ління фінансового моніторингу та комплаєнсу, заступника начальника відділу 
фінансового моніторингу управління банківської безпеки, начальника сектору 
фінансового моніторингу-заступника начальника відділу банківської безпеки 
управління комплаєнсу та безпеки ПАТ «ОТП БАНК», заступника начальника 
управління фінансового моніторингу, заступника начальника управління фі-
нансового моніторингу Департаменту комплаєнс ПАТ «Універсал Банк».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. В.о. Голови Правління __________ Руднєв О.М.

(підпис)
М. П.

07.12.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою

ПУбЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй 

КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«УКРСИб ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

протокол № 7/18 від 24 жовтня 2018 року
Голова Наглядової ради _______ Богданцов К. М.

ЗМІНИ до
ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІй

ПУбЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИй 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй 

ФОНД «УКРСИб ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
місто Київ – 2018 рік

1. Пункт 6 Проспекту емісії викласти в наступній новій редакції:
«6. Відомості про оцінювача майна. 
1. Назва – ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
2. ІПН – 2296103824
3. Місцезнаходження – 01133, м. Київ, б. Лесі Українки, буд. 20/22
4. Строк дії сертифікату суб’єкта оціночної діяльності - з 16.03.2018р. 

до 16.03.2021р.
2. Пункт 7 Проспекту емісії викласти в наступній новій редакції:
«7. Відомості про зберігача. 

1. Назва – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК 
МКБ».

2. Код за ЄДРПОУ - 20034231
3. Місцезнаходження - 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8
4. Номер та дата прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії 

на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депози-
тарна діяльність - діяльність із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування - № 1872 від 17.09.2013р.

5. Номер та дата прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії 
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депози-
тарна діяльність - депозитарна діяльність депозитарної установи - 
№ 1872 від 17.09.2013р.

Директор
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІйНИй КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринська І. В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку
Директор
ТОВ «Ейч ЕЛ ПІ»  Крімерман Л.О.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИб ФОНД НЕРУХОМОСТІ»  богданцов К. М.

Уповноважений представник Зберігача активів ІСІ 
АТ «ПІРЕУС бАНК МКб»  Майор Н. С.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про розрахунки з учасниками у зв’язку із ліквідацією

ПУбЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй 

ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТь»  
(ідентифікаційний код 33151813, код за ЄДРІСІ 132306), 

надалі – Фонд або ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ»
29.11.2018 року єдиним учасником ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУ-

ХОМІСТЬ» було прийнято рішення № 1 про ліквідацію Фонду у добро-
вільному порядку.

Заявки про викуп акцій Фонду належних на праві власності учасникам 
Фонду приймаються за формами, наведеними в Додатку № 5 (для фізич-
них осіб) та Додатку № 6 (для юридичних осіб) відповідно до Положення 
про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спіль-
ного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 року 
№ 1338. Заявки направляються рекомендованим листом або подаються 
особисто за адресою: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінгра-
ду, 12-Л, до 29.01.2018 року включно.

У разі якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду 
подадуть вищезазначені заявки, строк прийняття таких заявок може бути 
скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

На наступний робочий день після завершення строку прийняття зая-
вок від учасників, Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує отримані заяв-
ки.

Ліквідаційна комісія Фонду забезпечує продаж активів Фонду не пізні-
ше 60 (шістдесяти) календарних днів з наступного робочого дня з дати 
завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, що є наступ-
ним робочим днем після закінчення реалізації активів Фонду, 01.04.2018 
року, і здійснюються протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно грошовими 
коштами за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість 
однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду ви-

значається як загальна вартість чистих активів Фонду поділена на за-
гальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату 
прий няття рішення про його ліквідацію.

У разі, якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників 
Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп акцій Фонду, а та-
кож не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп належних їм акцій 
Фонду, у строки, зазначені у цьому Повідомленні, звернулися для отри-
мання розрахунку, Ліквідаційна комісія забезпечує депонування коштів. З 
метою депонування вищевказаних коштів Товариство протягом 7 робо-
чих днів після закінчення розрахунків з учасниками, що звернулись для 
отримання розрахунку, відкриває рахунок в банку та забезпечує перера-
хування на цей рахунок коштів задепонованих для учасників, що не звер-
нулись для отримання розрахунку. 

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться за адресою міс-
цезнаходження Ліквідаційної комісії Фонду: 04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграду, 12Л, контактний телефон: (044) 426–61–16. Голова Ліквіда-
ційної комісії Фонду Слабковський М.В.

Всі строки, вказані в цьому Повідомленні, можуть бути змінені за 
умови відповідного рішення Ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна 
комісія повідомляє учасників Фонду про зміни вищевказаних строків 
шляхом його опублікування в офіційному друкованому органі, розмі-
щення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, 
а також на сайті компанії з управління активами не пізніше трьох ро-
бочих днів до дати початку здійснення розрахунків з учасниками 
Фонду

Конвертація акцій Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог 
Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного 
інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 року 
№ 2073, є неможливою.

За достовірність інформації, що міститься в заявці та поданих до-
кументах, несемо відповідальність згідно чинного законодавства.

Голова Ліквідаційної комісії
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТь»  М.В. Слабковський

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 

«РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТь»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИбАЛьСьКОМУ»

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

нерухомістю) емітента
i.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬ-
СЬКОМУ»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

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

https://zkr.com.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

adalari@lk.kiev.ua 

1.8. Дата вчинення події «10»грудня 2018 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ii.Текст повідомлення:
2.1. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Порошенка Олексiя Iвановича 
(Паспорт серiї СН № 815898, виданий Печерським РУГУ МВС України в 
м. Києвi 22.05.1998 р.). Порошенко О. I. володiє 1 480 шт. простих iменних 
акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 72 520 грн. 00 коп., що 
становить 0, 0431 % вiд статутного капiталу Товариства. Порошенка О. I. 
було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства - 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД 
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження: 
м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А), яке на теперiшнiй час акцiями Товариства не 
володiє.

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 
10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними 
зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протя-
гом 1 року 8 мiсяцiв 11 днiв. Порошенко О. I. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

2.2. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Полюги Свiтлани Леонiдiвни (Пас-
порт серiї СН № 752704, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в 
м. Києвi 19.02.1998 р.). Полюга С. Л. володiє 63 шт. простих iменних акцiй 
Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що стано-
вить 0,001836 % вiд статутного капiталу Товариства. Пiдстава такого 
рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному 
капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИ-
БАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 
8 мiсяцiв 11 днiв. Полюга С. Л. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

2.3. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Ярматової Лариси Вiталiївни (пас-
порт серiї СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 
11.01.1995р.). Ярматова Л. В. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товари-
ства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 
001836 % вiд статутного капiталу Товариства. Пiдстава такого рiшення: 
пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi 
Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 

прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬ-
СЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 8 мiсяцiв 
11 днiв. Ярматова Л. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

2.4. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Ганапольського Дмитра Олексан-
дровича (паспорт серiї СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi, 12.02.1998 р.). Ганапольський Д. О. акцiями Товариства не володiє. 
Ганапольського Д. О. було обрано як уповноваженого представника акцiонера 
Товариства - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» 
(код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. 
Електрикiв 29-а), яке на теперiшнiй час акцiями Товариства не володiє.

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 
10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними 
зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протя-
гом 1 року 6 мiсяцiв 26 днiв. Ганапольський Д. О. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

2.5. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 
Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Лопушенко Антона Миколайовича 
(паспорт серiї МЕ № 969301, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi 05.12.2009 р.) Лопушенко А. М. акцiями Товариства не володiє. 
Лопушенко А. М. був обраний як уповноважений представник акцiонера ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР 
УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, 
м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А, яке володiє 25 203 шт. простих 
iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 1 234 947 грн. 
00 коп., що становить 0,7347 % вiд статутного капiталу Товариства. 

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 
10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними 
зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протя-
гом 2 мiсяцiв 23 днiв. Лопушенко А. М. непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

2.6. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ: 
члена Наглядової ради Товариства Полюги Свiтлани Леонiдiвни (Пас-

порт серiї СН № 752704, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в 
м. Києвi 19.02.1998 р.), обрана термiном на 3 (три) роки. 

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 
10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними 
зборами акцiонерiв Товариства. 

Iншi посади, якi Полюга С. Л. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
спецiалiст вiддiлу маркетингу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ», заступник начальника 
вiддiлу маркетингу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». 

Полюга С. Л. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загаль-
ною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд 
статутного капiталу Товариства. 

Полюга С. Л. непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обійма-
ти певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. 

2.7. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ: 
члена Наглядової ради Товариства Ярматової Лариси Вiталiївни (пас-

порт серiї СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 
11.01.1995р.), обрана термiном на 3 (три) роки. 

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 
10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними 
зборами акцiонерiв Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИбАЛьСьКОМУ»
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Iншi посади, якi Ярматова Л. В. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
Начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». 

Ярматова Л. В. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загаль-
ною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд 
статутного капiталу Товариства.

Ярматова Л. В. непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обій-
мати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. 

2.8. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 
грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ: 
члена Наглядової ради Товариства Білонога Олексія Вікторовича (пас-

порт серії СВ 692843, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізь-
кій обл. 09.07.2002 p.) Білоног О. В. акціями Товариства не володіє; обраний 
термiном на 3 (три) роки.

Білонога Олексія Вікторовича було обрано як уповноваженого представ-
ника акцiонера Товариства - ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що 
створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 

НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Кварти-
ра/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр), яка володіє 3 225 723 шт., простих iменних 
акцiй Товариства). 

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 
10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними 
зборами акцiонерiв Товариства.

Iншi посади, якi Білоног О. В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Ди-
ректор з юридичних питань ТОВ «Група ТАС».

Білоног О. В. непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обійма-
ти певні посади та/або займатись певною діяльністю 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 Шандра Валерiй Олександрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

10.12.2018
(дата)

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 «ВiЛьШАНКА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02799697;
3. Місцезнаходження: 19621, Україна, Черкаська область, Черкаський 

район, село Лозiвок, вулиця Лиманна, будинок 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37-55-56, (0472) 37-43-08;
5. Електронна поштова адреса: info@vylchanka.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vylchanka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згiдно Наказу по пiдприємству №49-к вiд 06.12.2018р., керуючись по-
даною заявою Баранько О.М. про звiльнення за угодою сторiн (згiдно п.1. 
ч.1. ст.36 КЗпП України), з 06.12.2018р. звiльнено: Головний бухгалтер: Ба-

ранько Ольга Миколаївна (паспорт НС 593720 виданий Соснiвським РВ 
УМВС України в Черкаськiй областi 09.03.1999р.), не володiє часткою в ста-
тутному капiталi та акцiями емiтента. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi з 08.02.2018р. по 06.12.2018р.Посадова особа емiтента не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно Наказу по пiдприємству №52-к вiд 06.12.2018р., вiдповiдно до 
поданої заяви, з 07.12.2018р. призначено: Головний бухгалтер: Петрова 
Валентина Петрiвна (паспорт НЕ 533583 виданий Черкаським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 07.06.2008р.), не володiє часткою в статутно-
му капiталi та акцiями емiтента. Призначено на невизначений термiн. По-
сади, якi обiймала Петрова В.П. протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер по 
заробiтнiй платi, бухгалтер. Посадова особа 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: Директор Пономаренко Олег Миколайович 
06.12.2018

Текст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПРАТ «ДОНЕЦьККОКС» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬККОКС» (далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 00191112;  

місцезнаходження: проспект Нікопольський, б. 54, м. Маріуполь, 
Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє про проведення позачергових 

Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).
Дата та час проведення Загальних зборів: «27» грудня 2018 року о 

11:00 годині.
Місце проведення Загальних зборів: 87504, Донецька область, місто 

Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, 
концертна зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «27» грудня 
2018 року о 10:15 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
«27» грудня 2018 року о 10:45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 87504, Донецька 
область, місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий 
центр, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах - «20» грудня 2018 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:
1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття 

рішення про припинення їх повноважень. 
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Това-

риства. 
3) Затвердження звіту Ліквідатора Товариства щодо результатів його 

роботи відносно ліквідації Товариства.
4) Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.
5) Визначення подальших дій Ліквідатора Товариства. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі-

шень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів: 
https://00191112.smida.gov.ua.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства 
становить 249 086 000 штук, із них - 240 909159штук голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реє-
страційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до ви-
мог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведен-
ня загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто 
або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: (проспект Нікопольський, б. 54, 
м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504, з понеділка по п'ятницю - з 10-00 
до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення 
Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі 
повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність 
(для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості імен-
ні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – виконуюча обов’язки Генерального дирек-
тора Зайцева Тетяна Вікторівна.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Това-
риства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включе-
них до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загаль-
на відповідь на всі запитання однакового змісту.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та го-
лосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої 
йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи вида-
ється її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі 
та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника.

Телефони для довідок Товариства: (0629) 56-32-90, 56-33-33.
Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРА-

ЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.
Затверджено Ліквідатором ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС» Вергун М. І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦьККОКС»
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ПРАТ «КІРОВОГРАДОбЛЕНЕРГО»
(код за ЄДРПОУ 23226362), емітент облігацій, повідомляє, що згідно 
з інформацією про випуск облігацій, зареєстрованою в ДКЦПФР 
23 червня 2017р. (реєстраційне свідоцтво №25/2/2017), прийнято рі-
шення про встановлення розміру процентної ставки за облігаціями 
серії С по сьомий – десятий процентній виплаті на рівні 18,0% річ-
них.

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

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "iДС АКВА СЕРВiС"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22424953
3. Місцезнаходження: 82482, Львiвська обл., м.Моршин, 
вул. Геологiв, 12А
4. Міжміський код, телефон та факс: (03260)6-22-88 (03260)6-22-88 
5. Електронна поштова адреса: l.ivaniv@ids-service.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ids-service.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опосе-

редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам домінуючого контрольного 
пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товари-
ства

ii. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «IДС АКВА СЕРВIС» (код ЄДРПОУ 

22424953) повiдомляє, що 6 грудня 2018 року отримало вiд громадянина Украї-
ни Нiкiфорова Iллi Валерiйовича (паспорт серiя СТ № 016870, виданий 
Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 01.07.2008 р., що про-
живає за адресою: Київська обл., Василькiвський р-н, с. Данилiвка, вул. Л. Укра-
їнки 39, iдентифiкацiйний номер платника податкiв 3369205772) повiдомлення 
вiд 03.12.2018 р. набуття ним 30 листопада 2018 року права власностi на 
домiнуючий контрольний пакет акцiй ПрАТ «IДС АКВА СЕРВIС».

1) найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 
набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття: 0,000164696 грн. за 
1 акцiю.

2) дата набуття домiнуючого контрольного пакету акцiй: 30 листопада 2018 
року.

3) прiзвище, iм’я, по батьковi: Нiкiфоров Iлля Валерiйович.
4) iдентифiкацiйний код (реєстрацiйний номер облiкової картки платника 

податкiв): 3369205772.
5) розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить 

особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй (за наявностi iнформацiї), до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 
0,5882% (акцiями до набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет 
акцiй Нiкiфоров I.В. не володiв).

6) розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить 
особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй (за наявностi iнформацiї), пiсля набуття права власностi на такий пакет 
акцiй: 99,4118%.

7) прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування юридичної особи, визначеної 
особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених 
статтями 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi товариства»: в отриманому 
вiд Нiкiфорова I.В. повiдоменнi така iнформацiя вiдсутня.

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 Андрєєв В.С.
ВО Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
07.12.2018

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЛАДАСЕРВiС"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05787513

3. Місцезнаходження 13300, м. Бердичiв, Шкiряникiв 14
4. Міжміський код, телефон та факс 0984603855 
5. Електронна поштова адреса ladaservise@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://ladaservis.emit.in.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ «Ладасервiс» 

вiд 10.12.2018 року,
в звязку з закiнченням термiну повноважень продовжено термiн дiї 

пов новажень Генерального директора Богодвiда Дмитра Степановича, 
паспорт ВН 538071, виданий Бердичiвським МВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 23.09.2011 року, володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента-0,14286%, на суму 27 грн, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
5 рокiв  - Генеральний директор ПрАТ «Ладасервiс». Строк на який продо-
вжено термiн дiї повноважень -1 рiк (до 31.12.2019 року).

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

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

10.12.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КРИСТАЛбАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ  

вул. Кудрявський узвiз, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64
5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://crystalbank.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
«06» грудня 2018 року Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» (нада-

лі  – «Емітент») (протокол № 225) прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів з розміщення коштів на кореспондентських 
рахунках та на рахунках коштів банків у розрахунках (1502) та встановити 
ліміт залишку коштів на таких рахунках: 

АБ «Укргазбанк» у розмірі 200 млн.гривень;
ПАТ «ПУМБ» у розмірі 180 млн.гривень.
Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності 

станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочинів, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить не більше 16,9%.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Гребiнський Леонiд Андрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.12.07
(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)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИ-
БОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ 00476808
3. Місцезнаходження вул. Чкалова, 58, смт Меджибіж, Летичівський ра-

йон, Хмельницька область, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (0382) 77-66-36
5. Електронна поштова адреса info@hrh.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформаціїhttp://hrh.km.ua
7. Вид особливої інформації про зміну складу посадовихосібемітента.

ІІ. Текст повідомлення
Згідно наказу директора Публічного акціонерного товариства «ХМЕЛЬ-

НИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО» від 06.12.2018 року № 87-К прийнято на посаду головного 
бухгалтера Публічного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБ-

НИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 
Орловського Василя Миколайовича з 07.12.2018 року, за сумісництвом, за 
строковим трудовим договором на період відпустки по вагітності та пологах 
та наступних (інших) відпусток головного бухгалтера Публічного акціонер-
ного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКО – РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Вакалюк Яни Вікторівни.

Протягом останніх п’яти років Орловський В.М. обіймав посаду головно-
го бухгалтераТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 «ГРААЛЬ»; акціями статутного капіталу Публічного акціонерного товари-
ства «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБО-
ВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Орловський В.М. не надав згоди на розкриття 
своїх паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади _________ 
(підпис)

І.В. Сладковський 
(ініціали та прізвище керівника)

ДИРЕКТОР М.П. 07.12.2018 
(дата)

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛьНИЦьКЕ ВИРОбНИчЕ 
СІЛьСьКОГОСПОДАРСьКО – РИбОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «СКЛОПРИЛАД». 
2.Код за ЄДРПОУ: 14307481. 
3.Місцезнаходження: 37240, Полтавська область, Лохвицький р-н, 

м.Заводське, вул. Озерна, буд. 18. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05356) 3-71-00, 3-71-01. 
5.Електронна поштова адреса: jurist@lpz.pl.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// steklopribor.pat.ua/. 
7.Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

ii. Текст повідомлення
07.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»(протокол за-

сідання Наглядової ради № 10 вiд 07.12.2018 р.) прийнято рішення звільни-
ти з посади голови правління ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Єрмоленка Кирила 
Михайловича(наказ (розпорядження) № 149від 07.12.2018 р. про припи-
нення трудового договору (контракту)). 

07.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»(протокол за-
сідання Наглядової ради № 10 вiд 07.12.2018 р.) прийнято рішення достро-
ково припинити повноваження члена правління Єрмоленка Кирила Михай-
ловича. Єрмоленко К.М. акціями товариства не володіє, входив до 
складуправління ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» з 01.12.2016 р., займав посаду го-

лови правління з 01.12.2016 р., письмової згоди на розкриття паспортних 
даних не надав, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає, підстава – звільнення за власним бажанням згідно ст. 38КЗпП Украї-
ни відповідно до поданої ним заяви. 

07.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»прийнято рі-
шення з 10.12.2018 р. прийняти до складу правління ПрАТ «СКЛОПРИ-
ЛАД» Ілюхіна Юрія Володимировича (Протокол засідання Наглядової ради 
№ 10 від 07.12.2018 р.) на строк – 5 років з моменту набуття повноважень.

07.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»прийнято рі-
шення з 10.12.2018 р. обрати головою правління ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» 
строком на 5 років Ілюхіна Юрія Володимировича (Протокол засідання На-
глядової ради № 10 від 07.12.2018 р.). Ілюхін Ю.В. акціями товариства не 
володіє. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.11.2012 р. 
економіст ТОВ «Техлабсистема», з 03.09.2013р. економіст ТОВ «Битопт-
торг», з 05.01.2015 р. старший економіст ТОВ «Торговий Дім «Віктер 
Плюс».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління Єрмоленко К.М.07.12.2018 р.

Голова правління ________________________ К.М.Єрмоленко 
МП

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

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 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО»; 2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи: 03112857; 3. Місцезнаходження: 10004, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0412) 516-986; 5. Електронна поштова адреса: 
schutskiy@zavto.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: zhytomir-avto.
ukravto.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 роз-
ділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положен-
ня: Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

ii. Текст повідомлення 
1).Дата отримання інформації: 06.12.2018; Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) 
акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Приватне акціонер-
не товариство «Українська автомобільна корпорація»; Ідентифікаційний 
код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банків-
ського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної 
особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 03121566; Дія (набуття 

або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбува-
лась: 06.12.2018р. емітентом отримано від ПАТ «Національний депозита-
рій України» інформаційне повідомлення про завершення виконання про-
цедур, пов'язаних з обов'язковим продажем простих акцій 
ПРАТ «Житомир-Авто» акціонерами на вимогу особи, яка є власником до-
мінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до ст. 65-2 Закону України 
«Про акціонерні товариства», в наслідок чого пакет власника акцій збіль-
шився; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій 
до набуття права власності на такий пакет акцій: 95,0001%; Розмір частки 
власника (власників) акцій в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набут-
тя права власності на такий пакет акцій: 99,9992%. Розмір частки власника 
(власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права 
власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 100%; 
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або наймену-
вання та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо 
він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга 
володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає; 
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 
04.12.2018р.

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

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

2. Генеральний директор  О.В.Деркач
07.12.2018р.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКА КОНДИТЕР-
СЬКА ФАБРИКА» (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00382094) із-за до-
пущення технічної помилки та не повного розкриття інформація в описі про 
спосіб оплати цінних паперів

спростовує особливу інформацію «Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статут-
ного капіталу», яку було опублікувано 20.09.2018р. в Бюлетені «Вiдомостi 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №180(2933). 
Вказана вище технічна помилка була виявлена Товариством 10 грудня 
2018 року самостійно. Повною і достовірною слід вважати наступну інфор-
мацію.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Загальні ві-
домості:

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРIЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА». 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382094. 
3. Місцезнаходження емітента: 69063, Запорiзька обл., Олександрiв-

ський р-н, м. Запорiжжя, вул. Святого Миколая,7; 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 061-213-77-62; 

061-213-74-57; 5.Електронна поштова адреса емітента: yurist@zkf.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zkf.ua
7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про роз-

міщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного ка-
піталу

2. Текст повідомлення: 17 вересня 2018 року позачерговими загальни-
ми зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗКФ» прийнято рiшення про розмiщення 
цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства вiдбувається шляхом 
приватного розмiщення (без здiйснення публiчної пропозицiї) 6 968 862 
(Шiсть мiльйонiв дев'ятсот шiстдесят вiсiм тисяч вiсiмсот шiстдесят двi) до-
даткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 5,00 грн. 
(П'ять гривень00 копiйок) кожна загальною номiнальною вартiстю 
34 844 310,00 грн. (Тридцять чотири мiльйони вiсiмсот сорок чотири тисячi 
триста десять гривень 00 копiйок). Порядок здiйснення такого розмiщення: 
самостiйно серед акцiонерiв Товариства станом на 17 вересня 2018 року. 
Статутний капiтал акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску 
акцiй збiльшиться з 17 416 075, 00 грн. (Сiмнадцять мiльйонiв чотириста 
шiстнадцять тисяч сiмдесят п'ять гривень 00 копiйок) до 52 260 385,00 грн. 
(П'ятдесят два мiльйона двiстi шiстдесят тисяч триста вiсiмдесят п'ять гри-
вень 00 копiйок), що складатиме 10 452 077 (Десять мiльйонiв чотириста 
п'ятдесят двi тисячi сiмдесят сiм) акцiй.Номiнальна вартiсть акцiй товари-
ства становить 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копiйок) кожна , а запропонована 
цiна розмiщення акцiй становить - 5 грн. (п'ять гривень 00 копiйок) за одну 
акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй товариства та є бiльшою за 
ринкову вартiсть акцiй товариства, яка становить 2 гривнi 27 коп. (Двi гривнi 
27 коп.), що була визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi Давидовською 
Ольгою Якiвною (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №740/17 вiд 
25.07.2017 р., виданий Фондом державного майна України) станом на 
29.08.2018 р. та затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства № 15 

вiд 29.08.2018 р.).В результатi розмiщення акцiй очiкується змiна власникiв 
значних пакетiв акцiй товариства, а саме юридична особа ZKF s.r.o., 
Iдентифiкацiйний номер 060 48 242, мiсцезнаходження: 110 00 Прага 1, 
вул. На Пржiкопє 859/22, Нове Мєсто, Чеська республiка стане власником 
значного пакета акцiй товариства , а у акцiонерiв, якi вже володiють паке-
том у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй очiкується зменьшення частки у 
статутному капiталi товариства, а саме юридичної особи:ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПОТЕНЦIАЛ IНВЕСТ 2008»(ЄДРПОУ 
35842604 ), яка до розмiщення акцiй володiла 853 388 простими iменними 
акцiями товариства, що складає 24,5 % у статутному капiталi товариства, а 
також «фiзичних осiб», а саме: Пшигоцького Сергiя Володимировича до 
розмiщення акцiй володiв 879 752 простими iменними акцiями товариства, 
що складає 25,257 % у статутному капiталi товариства та Пшигоцької Жан-
ни Борисiвни до розмiщення акцiй володiла 1 535 523 простими iменними 
акцiями товариства, що складає 44,083 % у статутному капiталi товари-
ства. Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до 
розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення 
(17.09.2018 р) складає 200,069 % .Спiввiдношення загальної номiнальної 
вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного 
капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає 100%. 
Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються отримують однакову сукупнiсть 
прав, включаючи право на участь в управлiннi Товариством; отримання 
дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або 
вартостi;отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у 
порядку, визначеному законодавством України;також iншi права, 
передбаченi чинним законодавством, Статутом товариства, рiшеннями За-
гальних зборiв акцiонерiв. На першому етапі джерелом оплати акцій є ви-
ключно грошові кошти в національній валюті України (гривні). Кошти мають 
бути сплачені у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок То-
вариства. На другому етапі джерелом оплати акцій є грошові кошти в на-
ціональній валюті України (гривні) або в іноземній валюті в Євро (EUR) за 
офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним 
банком України на дату надходження іноземної валюти до банку в оплату 
його акцій. Кошти мають бути сплачені у безготівковій формі шляхом пере-
рахування на рахунок Товариства. Активами, iншими, нiж грошовi кошти, 
оплата не здiйснюється. Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру 
статутного капiталу товариства, кошти отриманi вiд розмiщення акцiй до-
даткового випуску Товариство планує використати для проведення 
модернiзацiї iснуючих потужностей та переобладнання виробництва.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 
статутного капiталу, прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства, 
тому Прiзвище, iм’я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що при-
йняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв; вiдомостi про кiлькiсть цiнних 
паперiв, якими вони володiють не наводяться. Можливiсть конвертацiї 
акцiй, що випускаються, не передбачена. Iнша суттєва iнформацiя 
вiдповiдно до проспекту емiсiї: Кошти, що залучаються вiд розмiщення 
акцiй не будуть використанi для покриття збиткiв Товариства 
3. Підпис:Генеральний директор Лаврiнчук Вiталiй Григорович, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
він несе відповідальність згідно з законодавством. 10.12.2018 р

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРiЗьКА КОНДИТЕРСьКА ФАбРИКА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІчКОВИй ПОРТ», код ЄДРПОУ 14287519

(місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська область, м. Камянське, 
вул. Портова, буд. 2а)

далі-Товариство, повідомляє про прийняття позачерговими загальними 
зборами акціонерів Товариства, які були проведені 8 грудня 2018 року, рі-
шення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом пе-
ретворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Річковий порт». 

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки пере-
ходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю 
«Річковий порт»

Протягом 30 днів починаючи з 8 грудня 2018 року Товариство письмо-
во повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення 
Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, 
вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи пору-
ки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення 
Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на ви-
бір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань 
шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинен-
ня або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збит-
ків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредито-
ром. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства 
з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Голова комісії з припинення Товариства С.О.бурхан.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ХМІЛьНИЦьКИй ЕЛЕВАТОР»
На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товари-

ства», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛьНИЦьКИй ЕЛЕ-
ВАТОР», податковий номер 00953295, місцезнаходження: 22000 Вінниць-
ка область, м. Хмільник, вул.Василя Порика, буд. 26 (далі — Товариство) 
повідомляє про прийняття «06» грудня 2018 року об 10.30 годин у м. Київ 
рішення єдиного акціонера (що має статус протоколу загальних зборів ак-
ціонерів Товариства на підставі ст. 49 ЗУ «Про акціонерні товариства») 
про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обме-
женою відповідальністю, про затвердження плану, порядку та умов здій-
снення перетворення, порядку, умов та строків конвертації (обміну) акцій 
Товариства на частки у статутному капіталі товариства - правонаступника 
та про обрання комісії з припинення акціонерного Товариства. 

Строк пред’явлення вимог кредиторів протягом двох місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 
особи. Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення (реоргані-
зації) за місцезнаходженням Товариства: 22000 Вінницька область, місто 
Хмільник, вулиця Василя Порика, будинок 26.

Захист прав кредиторів при перетворенні Товариства здійснюється 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Довідки за телефоном (04338)2-26-47
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ХМiЛьНИЦьКИй 
ЕЛЕВАТОР"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00953295

3. Місцезнаходження емітента 22000 Вiнницька обл., 
Хмiльницький район, м.Хмiльник 
вул. В. Порика, 26

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

04338 2-26-47 04338 2-20-80

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

Nadiia.Myronenko@adm.com

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

hmelnik.actisilos.net

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про припинення емiтента 
шляхом злиття, приєднання, подiлу, 
перетворення або банкрутства за 
рiшенням вищого органу емiтента 
або суду

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 06.12.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітен-

та: Рішення прийняте єдиним акціонером, що має статус протоколу загальних 
зборів акціонерів Товариства

Причини рішення про припинення емітента: Економічною недоцільністю по-
дальшого функціонування в організаційно-правовій формі - акціонерне товари-
ство

Способ припинення: шляхом перетворення (реорганізації ) у ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дата проведення загальних зборів: Рішення єдиного акціонера від 
06.12.2018р.

Результати голосування: Рішення приймалось єдиним акціонером, а саме 
«за» - 21672184 голосів, що складає 100,00 %.

Повне найменування юридичної особи - правонаступника: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Порядок розподілу активів та зобов'язань: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», Товариство-
Правонаступник, стає повним правонаступником всіх активів, пасивів, 
зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» згідно передавального акту.

- всі акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіці-
єнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;

- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що на-
лежать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товари-
ства складеному станом на день затвердження установчих документів створю-
ваного Товариства - Правонаступника; 

- розподіл часток створюваного Товариства - Правонаступника відбуваєть-
ся із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі Товариства, що перетворюється;

- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обмі-
ну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не пе-
редбачено;

- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у ста-
тутному капіталі Товариства - Правонаступника, не обмежується.

Розмір статутного капіталу правонаступника: 5 418 046,00 (п'ять мільйонів 
чотириста вісімнадцять тисяч сорок шість гривень 00 копійок) грн., що дорівнює 
розміру статутного капіталу (фонду) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». Додаткова інформація, необхідна для 
повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: немає.

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

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

2. Найменування посади.
Голова комiсiї з припинення (реорганiзацiї) ______Б’ялкiвський Олек-

сандр Олексiйович 07.12.2018р.

ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СИСТЕМ СОЛЮШНС»
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 «СИСТЕМ СОЛЮШНС»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38078288
3. Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 369-50-91, 284-78-29
5. Електронна поштова адреса: vladimir.babchenko@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ii. Текст повідомлення

За рiшенням Наглядової ради ПРАТ «СИСТЕМ СОЛЮШНС» вiд 
07.12.2018 року (Протокол №28 засiдання Наглядової ради ПРАТ «СИС-
ТЕМ СОЛЮШНС» вiд 07.12.2018 р.): 

-припинено повноваження 07.12.2018 року на посадi директора Баб-
ченка Володимира Анатолiйовича. Посадова особа перебувала на посадi 
3 роки.

-обрано (продовжено повноваження) 07.12.2018 року на посадi дирек-
тора Бабченка Володимира Анатолiйовича строком на три роки до 25 груд-
ня 2020 року включно. Попередня посада - директор ПРАТ «СИСТЕМ СО-
ЛЮШНС». Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа не 
володiє. Посадова особа 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. Директор Бабченко Володимир Анатолiйович, 10.12.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЗАВОД 
«АРТЕМПОЛІЗВАРЮВАННЯ» (ідентифікаційний код 
14315931). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) – (044)481-26-06. Електронна поштова адреса – 
artempolisvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – 
http://14315931.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям 

статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Переобрані терміном на 3 роки члени наглядової ради, які пере-

бували на посаді 1 рік: Карпенко Антон Миколайович, представник акціо-
нера ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакету ак-
цій – 75,08355%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав 
протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - заступник директора департа-
менту, президент Компанії-голова правління; Грищенко Марина Анатоліїв-
на, акціонер, розмір пакету акцій – 0,00022%, інші посади, які обіймала 
протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент; Смаль Станіс-
лав Миколайович, представник акціонера ДАХК «Артем» (ідентифікацій-
ний код 14307699, розмір пакету акцій – 75,08355%), пакетом акцій не во-
лодіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», 
почесний президент.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради - незалежні ди-
ректори, які не володіють пакетом акцій: Полозюк Олег Миколайович, інші 
посади, які обіймав протягом останніх 5 років – головний спеціаліст НАІУ; 
Платонов Георгій Миколайович, протягом останніх 5 років не працював.

2.3. Достроково припинено повноваження ревізора Капустіної Анни 
Денисівни, яка перебувала на посаді 1 рік, пакетом акцій не володіє. За-
мість звільненої особи нікого не обрано. 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних. 

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

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

В.о. директора Гаврилюк В.Л.  10.12.18р.
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХМiЛьНИ-
ЦьКИй ЕЛЕВАТОР"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00953295

3. Місцезнаходження емітента 22000 Вiнницька обл., Хмiльницький 
район, м.Хмiльник  
вул. В. Порика, 26

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

04338 2-26-47 04338 2-20-80

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

Nadiia.Myronenko@adm.com

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

hmelnik.actisilos.net

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови правлiння Б'ялкiвського Олександра Олексiйовича 

(паспорт громадянина України: серiя АА номер 364973, виданий Хмiльницьким 
МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, дата видачi - «23» листопада 1996 р.) 
припинено 06.12.2018 р.(дата вчинення дiї 06.12.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 04.08.2003р. Рiшення прийнято: 
Єдиним акцiонером, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи - 
створено комiсiю з припинення (реорганiзацiї) Товариства. Пiдстава рiшення: 
прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення 
єдиного акцiонера.

Повноваження Члена правлiння Мироненко Надiї Володимирiвни (паспорт 
громадянина України: серiя АА номер 042103, виданий Хмiльницьким МРВ УМВС 
України у Вiнницькiй областi, дата видачi - «23» серпня 1995 р.) припинено 
06.12.2018 р. (дата вчинення дiї 06.12.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 07.12.2017р. Рiшення прийнято : Єдиним 
акцiонером, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи - створено 
комiсiю з припинення (реорганiзацiї) Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття 
рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення єдиного 
акцiонера.

Повноваження Члена правлiння Парцей Юлiї Мирославiвни (паспорт грома-

дянина України: серiя МЮ номер 105860, виданий Калуським РВ УМВС в Iвано - 
Франкiвськiй областi, дата видачi - «16» жовтня 2006р.) припинено 06.12.2018 р.
(дата вчинення дiї 06.12.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 19.02.2016р. Рiшення прийнято : Єдиним акцiонером, 
що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Нiкого не при-
значено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи - створено комiсiю з при-
пинення (реорганiзацiї) Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про 
припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення єдиного акцiонера.

Голову комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Б'ялкiвського Олександра 
Олексiйовича (паспорт громадянина України: серiя АА номер 364973, виданий 
Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, дата видачi - «23» листо-
пада 1996 р.) призначено 06.12.2018 р. (дата вчинення дiї 06.12.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу: до завершення перетворення 
(реорганiзацiї) Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
голова правлiння. Рiшення прийнято: Єдиним акцiонером, що має статус протоко-
лу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення 
про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення єдиного акцiонера.

Члена комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Мироненко Надiю Володимирiвну 
(паспорт громадянина України: серiя АА номер 042103, виданий Хмiльницьким 
МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, дата видачi - «23» серпня 1995 р.) при-
значено 06.12.2018 р.(дата вчинення дiї 06.12.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу: до завершення перетворення (реорганiзацiї) Товари-
ства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, 
член правління. Рiшення прийнято: Єдиним акцiонером, що має статус протоко-
лу загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення 
про припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Обгрунтування змiн: рiшення єдиного акцiонера.

Члена комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Парцей Юлiю Мирославiвну (пас-
порт громадянина України: серiя МЮ номер 105860, виданий Калуським РВ 
УМВС в Iвано - Франкiвськiй областi, дата видачi - «16» жовтня 2006р.) призна-
чено 06.12.2018 р.(дата вчинення дiї 06.12.2018) Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу: до завершення перетворення (реорганiзацiї) Товариства. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: бухгалтер, молодший 
економiст з фiнансової роботи, старший економiст з фiнансової роботи, 
фiнансовий контролер, член Правлiння, голова ревiзiйної комiсiї. Рiшення прий-
нято: Єдиним акцiонером, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. Пiдстава рiшення: прийняття рiшення про припинення Товариства 
шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. 
Обгрунтування змiн: рiшення єдиного акцiонера.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. 

2. Найменування посади.
Голова комiсiї з припинення (реорганiзацiї) _______________Б'ялкiвський 

Олександр Олексiйович 07.12.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГНiВАНСьКЕ 
ХЛiбОПРИйМАЛьНЕ ПiДПРИЄМСТВО» 2. Код за 
ЄДРПОУ 00953318 3. Місцезнаходження 23310, Україна, Вiнницька обл., 
Тиврiвський р-н, м. Гнiвань, вул.Промислова,1 4. Міжміський код, телефон 
та факс 04355345521 5. Електронна поштова адреса ghpp@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.gnivhpp.pat.ua 7.Вид особливої 
інформації Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які нале-
жать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значно-
го контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета ак-
цій. 

ii. Текст повідомлення: 
ПРАТ «Гнiванське хлiбоприймальне пiдприємство» (код за ЄДРПОУ 

00953318) (Далi - Товариство), вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України 
«Про акцiонернi товариства», отримало 10.12.2018 р.(вх № 213) вiд 

ТОВ «СХК «ВIННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» ( код за ЄДРПОУ 
33623350) повiдомлення про набуття ним права власностi на домiнуючий 
контрольний пакет акцiй Товариства. Найвища цiна придбання акцiй про-
тягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з 
днем набуття, та дата набуття такого пакета дорiвнює 2,06 грн.; дата на-
буття домiнуючого контрольного пакету акцiй: 30.11.2018 р. Розмiр частки 
(у вiдсотках), яка прямо належить ТОВ «СХК «ВIННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА 
ГРУПА» в загальнiй кiлькостi акцiй, до набуття права власностi - 0%, пiсля 
набуття права власностi - 99,5102%. Iнформацiя про розмiр частки власни-
ка акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до та пiсля набуття права 
власностi на такий пакет, вiдповiдно до отриманого повiдомення, вiдсутня. 
Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування юридичної особи, визначеної 
особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передба-
чених статтями 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi товариства», 
вiдповiдно до отриманого повiдомення, iнформацiя вiдсутня. 

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

Директор  Лєнiк Анатолiй Миколайович

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 
нерухомістю) емітента 

i. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОГОЩАН-
СьКИй АГРА Рiй»; 2. Код за ЄДРПОУ: 35505132; 3. Місцезнахо-
дження: 35623, Рiвненська область, Дубенський район, с. Мирогоща 
Перша, вул. Шевченка, буд. 1; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(03656) 77-5-73; 5. Електронна поштова адреса: ipod@mirgagrar.pat.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: mirgagrar.pat.ua; 7. Вид особливої 

інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства ii. Текст 
повідомлення: Дата прийняття рiшення та найменування уповноваже-
ного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - 23.11.2018р., 
загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 07.12.2018р. 
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне 
акцiонерне товариство «Мирогощанський аграрiй». Повне найменуван-
ня акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товари-
ство «Мирогощанський аграрiй». iii. Підпис: Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. В.о. ди-
ректора Гусак Олег Iванович, 10.12.2018 року.

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

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «СКЛОПРИЛАД». 
2.Код за ЄДРПОУ: 14307481. 
3.Місцезнаходження: 37240, Полтавська область, Лохвицький р-н, 

м. Заводське, вул. Озерна, буд. 18. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05356) 3-71-00, 3-71-01. 
5.Електронна поштова адреса: jurist@lpz.pl.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http:// steklopribor.pat.ua/. 
7.Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емі-

тента.
ii. Текст повідомлення

07.12.2018 р. Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової 

ради № 10 вiд 07.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повнова-
ження члена правління ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Павленка Миколи Ан-
дрійовича. Підстава – Наказ (Розпорядження) № 147 від 07.12.2018 р. 
про припинення трудового договору (контракту), відповідно до поданої 
ним заяви (звільнення за угодою сторін згідно п.1 ст. 36 КЗпП України). 
Павленко М.А. акціями товариства не володіє. Входив до складу прав-
ління з 13.12.2016 року. З 18.11.2016 р. займав посаду головного меха-
ніка. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду 
особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова правління Єрмоленко  К.М. 07.12.2018р.

Голова правління ________________________ К.М.Єрмоленко 
МП

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 14309379
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Володимирська 101
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 289-88-08 (044) 289-88-08
5. Електронна поштова адреса marc@marc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://mapc.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення 

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАРС» 07 грудня 2018 р. прийнято рішення про надання згоди на вчинен-
ня значного правочину на суму 21 067 800,00 грн. (двадцять один мільйон 
шістдесят сім тисяч вісімсот гривен 00 копійок) з ПДВ. Предмет правочи-
ну – оренда нерухомого майна. Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» за даними останньої річної фі-
нансової звітності становить 19,28%, що становить більше 10, але менше 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Загальна кіль-
кість голосів - 4 голоси, кількість голосів, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 4 голоси, кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття 
рішення – 0 голосів.

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    Абрамовський В. М.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)  (дата)

1. Загальні відомості
1.1. Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний 

завод».
1.2. Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00153362.
1.4. Місце знаходження емітента: 82109, м. Дрогобич, вул.. Борислав-

ська 51/1.
1.5Міжміський код, телефон та факс емітента: (03244) 3-84-31; 2-22-82.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: dmz@dmz-vat.com.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dmz-vat.com/
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Ільницького Володимира Онуфрійовича (паспорт серії КА № 215734 ви-

даний Дрогобицьким MB УМВС України у Львівській області 29.08.1996 р.) 
призначено на посаду директора Публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький машинобудівний завод» з 19.05.2015 року, звільнений з 

23.05.18 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Часткою в статутному фонді не володіє. Наказ про звільнення від 
23.05.2018 p., № 04-вк.

Яворський Володимир Миколайович (паспорт серії МН № 356371 ви-
даний Красноградським РВ УМВС України у Харківській області 12.09.2002 р. 
призначено на посаду виконуючого обовя»зків директора Публічного акціо-
нерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» на підставі 
протоколу наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Часткою в статутному фонді не володіє. Наказ від 
26.10.2018 p., №- 80/1 вк.

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

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

В.о. директора ПАТ «ДМЗ»  Яворський В.М.
   М.П. 

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОбИЦьКИй МАШИНОбУДІВНИй ЗАВОД»
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НОВИНИ

МВФ назначил на 18 декабря совет 
директоров по вопросу сотрудничества 

с Украиной
Заседание совета директоров Международного ва-

лютного фонда (МВФ) по вопросу сотрудничества с 
Украиной в рамках программы финансирования stand-by 
(SBA) назначено на 18 декабря, сообщается на сайте 
Фонда.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие 
советом директоров Фонда в декабре решения об от-
крытии новой 14-месячной программы поддержки эконо-
мической политики stand-by (SBA), которая заменит про-
грамму расширенного финансирования (EFF), 
утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 
2019 года. Предполагается, что программа stand-by объ-
емом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать 
макростабильность в период проведения президентских 
и парламентских выборов в 2019 году, когда стране пред-
стоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

Верховная Рада в конце ноября приняла госбюджет-
2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из 
условий утверждения программы. Спустя несколько 
дней МВФ заявил, что предварительная оценка доку-
мента является удовлетворительной.

Помимо этого Национальная комиссия, осуществляю-
щая госрегулирование в сфере энергетики и коммуналь-
ных услуг (НКРЭКУ), должна была пересмотреть тари-
фы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) 
после того, как правительство с 1 ноября повысило цены 
на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.

Ранее МВФ заявлял, что ожидает выполнения от 
Украины всех необходимых предварительных условий 
(prior actions) новой программы до 10 декабря, после 
чего срочно будет инициировано заседание совета ди-
ректоров для обсуждения программы SBA.

ЕЦб предложит банкам новые кредиты  
в 2019г, отложит повышение ставок - опрос

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2019 году 
снова предложит банкам долгосрочные целевые креди-
ты (TLTRO), при этом он не будет торопиться с повыше-
нием процентных ставок в условиях неустойчивого роста 
экономики в еврозоне, прогнозируют экономисты, опро-
шенные агентством Bloomberg.

По оценкам почти 75% респондентов, ЕЦБ анонсиру-
ет стимулирующие кредиты к марту, а выдавать их нач-
нет в июне.

Экономисты по-прежнему ожидают повышения ставки 
по депозитам в сентябре, однако теперь прогнозируют, 
что она достигнет нуля позднее, чем предполагалось, 
лишь к марту 2020 года. Сейчас она составляет минус 
0,4% годовых.

«Геополитические риски огромны, и уже есть призна-
ки замедления роста мировой экономики, - заявил глав-
ный экономист Cantor Fitzgerald в Дублине Алан Макку-
эйд. - Не уверен, что кому-либо захочется повышать 
процентные ставки».

Темпы экономического роста еврозоны ощутимо за-
медлились в третьем квартале, и мало что обещает их 
ускорение в конце года.

Совет управляющих ЕЦБ может пролить свет на свои 
планы после заседания 13 декабря. Кроме того, в тот же 
день ЕЦБ опубликует обновленные прогнозы по ВВП и 
инфляции.

Существующие четырехлетние кредиты TLTRO исте-
кают не ранее июня 2020 года, но банкам потребуется 
фондирование с середины следующего года, чтобы со-
блюдать требования к капиталу, и большинство эконо-
мистов прогнозируют до трех подобных операций.

ОбОбЩЕНИЕ: Нефтяная сделка на грани 
нервного срыва

Всю прошлую неделю мировой рынок нефти провел 
на грани нервного срыва, наблюдая, как крепкий в не-
давнем прошлом союз стран ОПЕК+ чуть было не рас-
пался на фоне неблагоприятной геополитической обста-
новки. Только страх перед волатильностью цен и хрупкая 
вера в собственные возможности по их стабилизации 
смогли удержать сделку ОПЕК+ от развала.

Прошедшие в среду-пятницу заседания мониторинго-
вого комитета ОПЕК+, затем министров стран ОПЕК, а 
после министров стран ОПЕК и стран, не входящих в 
картель, могут по праву считаться самыми напряженны-
ми и драматичными в истории сделки по ограничению 
добычи. Все понимали, что ситуация крайне нестабиль-
ная и политически «неблагонадежная», и что совмест-
ное сокращение добычи нефти будет наиболее опти-
мальным вариантом стабилизации рынка, но и снижать 
производство на фоне цены в $60 за баррель в реаль-
ности никому не хотелось. Несколько раз казалось, что 
министры после тяжелых многочасовых переговоров ра-
зойдутся, так и не выработав единого решения. «Таких 
трудных переговоров у нас еще не было», - пожаловал-
ся министр Ирана Бижан Намдар Зангане, случайно по-
лучивший диктофоном по голове во время стычки своего 
охранника с журналистами.

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ГЕОПОЛИТИКА
«Основная причина сложных переговоров в том, что 

много неопределенностей осталось на рынке. И сегодня 
не только баланс спроса и предложения влияет на си-
туацию и на цены, но и такие факторы, как торговые во-
йны между странами. Сначала договорились США с Ки-
таем об отсрочке пошлин, затем происходит ситуация, 
связанная с арестом заместителя руководителя одной 
китайской компании. Это резко влияет на рынок. И таких 
ситуаций может постоянно возникать очень много. Мы 
видим, что во многих странах сейчас непростая эконо-
мическая ситуация, инфляция сейчас растет громадны-
ми темпами, а это снижает спрос на соответствующие 
углеводороды. Мы видим, что постоянно вводимые США 
санкции относительно разных стран, разных физических 
и юридических лиц - это тоже неопределенности, кото-
рые негативно сказываются на рынке. Это все может 
очень сильно повлиять как в одну, так и в другую сторо-
ну», - пытался объяснить ситуацию глава Минэнерго РФ 
Александр Новак.

Действительно, переговоры проходили на фоне не-
предсказуемой геополитической ситуации. В течение 
всего 2018 года цены на нефть уверенно росли на фоне 
резкого падения добычи в Венесуэле и обещаний США 
ввести жесткие санкции в отношении Ирана. К началу 
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ноября стоимость нефти подскочила до $80 за баррель.
Россия и Саудовская Аравия летом приступили к по-

степенному повышению добычи. К ноябрю производство 
нефти в Саудовской Аравии уже вышло на уровень 
11,2 млн б/с, а в России - вообще побило исторический 
рекорд в 11,4 млн б/с. Тогда участники сделки заговори-
ли, что соглашение об ограничении добычи нефти не 
будет продлено, а страны ОПЕК+ найдут новый формат 
взаимодействия.

Но президент США Дональд Трамп и его администра-
ция в самый последний момент удивили всех, приняв 
мягкий вариант санкций в отношении иранской нефти. 
Согласно ему США разрешили Китаю, Индии, Италии, 
Греции, Японии, Южной Корее, Турции и Тайваню им-
портировать иранскую нефть в течение еще 180 дней, 
постепенно снижая объемы закупок. После этих ново-
стей цены на нефть помчались вниз, как перегруженная 
телега с горы. За месяц они опустились до $58-59 за 
баррель.

Масла в огонь подлил Катар, который в преддверии 
заседания ОПЕК под давлением дипломатической опа-
лы со стороны Саудовской Аравии неожиданно объявил 
о выходе из ОПЕК и желании сосредоточиться на газо-
вых проектах. Катар занимал лишь 9-е место из 12 в до-
быче ОПЕК, его объемы добычи практически не заметны 
во всем производстве стран ОПЕК. Но это заявление на-
носило значительной урон авторитету соглашения - ведь 
столица Катара Доха была колыбелью всех договорен-
ностей стран ОПЕК и не-ОПЕК по ограничению добычи.

После этого основные участники ОПЕК резко поменя-
ли риторику и заговорили о необходимости коллективно-
го сокращения добычи. «Еще месяц назад настроения 
на рынке были такими, что будет дефицит предложения, 
и все говорили о том, кто же покроет этот дефицит. Стои-
ло принять более мягкие санкции (в отношении Ирана - 
ИФ), видим, что уже переизбыток на рынке. Причем эта 
волатильность может сохраняться, поэтому нельзя при-
нимать скоропалительных решений, надо очень внима-
тельно посмотреть, как будет развиваться ситуация, что-
бы не получилось, что мы меняем свой вектор на 180 
градусов», - говорил А.Новак в середине ноября.

«Ситуация на нефтяном рынке говорит о необходимо-
сти снизить поставки нефти на 1 млн баррелей в сутки с 
октябрьского уровня», - вторил ему глава Минэнерго 
Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Министерский мониторинговый комитет поддержал 
настроения министров Саудовской Аравии и России. И в 
среду около пяти часов вечера министр нефти Омана 
официально заявил, что мониторинговый комитет реко-
мендовал продлить сделку по сокращению добычи неф-
ти на полгода с точкой отсчета сокращения в октябре 
2018 года. Он отметил, что все, включая Россию, согла-
сились, что сокращения нужны рынку. «Завтра ОПЕК об-
судит формулу, как мы должны снижать. И я уверен, что 
будет консенсус до конца пятницы», - подчеркнул он.

ИРАН - ТВЕРДЫЙ, КАК ПАРМЕЗАН
В полночь (со среды на четверг) в Вену приехал ми-

нистр нефти Ирана Б.Зангане. А дальше, как в сказке 
про Золушку, нарядные фразы ОПЕК превратились в 
лохмотья, а рекомендации мониторингового комитета - в 
тыкву. «Иран должен быть освобожден от всех обяза-

тельств по ограничению уровней добычи нефти, пока 
действуют незаконные санкции», - объявил он, едва сой-
дя с трапа самолета.

Б.Зангане всячески демонстрировал рынку свое не-
желание идти на поводу у ОПЕК. Он не стал участвовать 
в заседании министерского мониторингового комитета, а 
вместо этого провел встречу с министром нефти Катара 
Саадом аль-Кааби и обсудил с ним выход из ОПЕК.

На самих переговорах стран ОПЕК Б.Зангане занял 
очень жесткую позицию: пока действуют санкции США и 
Саудовская Аравия занимает проамериканскую полити-
ку, Иран не будет участвовать в сделке. Переговоры дли-
лись весь вечер четверга и все утро пятницы, и в итоге 
зашли в тупик. Глава Минэнерго Саудовской Аравии 
Х. аль-Фалих уже в четверг начал мрачно говорить об 
отсутствии консенсуса в переговорах ОПЕК по сокраще-
нию добычи.

В пятницу в Вену вылетел А.Новак. По приезде он сна-
чала провел двухстороннюю встречу с самим Б.Зангане, 
а потом с Х.аль Фалихом. По данным агентства 
Bloomberg, ОПЕК и Россия уговаривали Иран ради со-
хранения сделки согласиться на чисто символическое 
сокращение добычи, обеспечив все производство нефти 
на нужном уровне. Но Б.Зангане был неумолим.

В итоге еще до начала итогового заседания стран 
ОПЕК и не-ОПЕК участники сделки вынуждены были 
признать за Ираном право на свободную добычу нефти 
и исключить его из всех решений по ОПЕК. Добившись 
своего, Б.Зангане покинул здание картеля, не дожида-
ясь итогов заседания участников соглашения ОПЕК+. 
«Мы получили исключение, и получили письмо от ОПЕК, 
что Иран исключен из всех резолюций. Они (ОПЕК+) до-
говариваются, и я уверен, что они достигнут соглаше-
ния, а я собираюсь в аэропорт», - уходя, сказал он.

В РОССИИ СЛОЖНЫЕ ФОРМУЛЫ И СУРОВЫЕ 
ЗИМЫ

Впрочем, сомнения в достижении консенсуса добав-
ляла еще и Россия. В целом идея сокращения добычи 
нефти, как таковая, была одобрена российскими властя-
ми на самом высшем уровне. Президент России Влади-
мир Путин в начале декабря после переговоров с на-
следным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 
(скрепленных знаменитым рукопожатием в стиле high 
five) заявил, что страны договорились снижать добычу. 
«Да, у нас есть договоренность продлить наше соглаше-
ние. Окончательной точки не поставлено по поводу объ-
емов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это 
делать. И какая бы окончательная цифра ни появилась 
при этом совместном решении, мы договорились, что 
будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на 
нее реагировать», - сказал российский президент.

Вот только как применять эту идею в российских усло-
виях дефицита бюджета, растущих цен на бензин, недо-
вольства нефтяных компаний и, наконец, суровой зимы 
было не совсем понятно.

Глава Минэнерго А.Новак еще 5 декабря попытался 
объяснить эти проблемы мониторинговому комитету 
ОПЕК+. И не зря А.Новак возил в середине декабря сво-
его друга и коллегу Х.аль Фалиха в порт Саббета на 
Ямале, когда там было больше минус 25 градусов моро-
за. Суровая российская зима, при которой нельзя в один 
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момент прекратить работу всех малодебитных скважин, 
стала главным аргументом российской стороны в пользу 
постепенного снижения добычи нефти в течение не-
скольких месяцев. Как ни удивительно, позиция России 
нашла понимание почти у всех министров ОПЕК.

«У России есть сложности с добычей в Сибири и хо-
лодной погодой, но все понимают сложности России», - 
сказал журналистам по итогам мониторингового комите-
та министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи. 
«Вопрос сокращения одобрен российским президентом. 
Вопрос - на сколько, когда? У них несколько вариантов, 
очень сложная формула», - добавил Х.аль Фалих.

На встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК позиция России 
была одобрена всеми участниками сделки ОПЕК. В ито-
ге по условиям соглашения Россия в течение нескольких 
месяцев поэтапно снижает добычу на 228 тыс. баррелей 
в сутки - до 11,17 млн б/с.

Обновленное соглашение о сокращении добычи для 
России более выгодно, чем сохранение правил игры, 
принятых в декабре 2016 года. Согласно действующему 
соглашению, страна должна была добывать 
10,947 млн б/с. Но в течение всего лета она активно на-
ращивала добычу нефти за счет выпадающих объемов 
производства Венесуэлы. В октябре Росси побила даже 
советские рекорды, разогнав суточную добычу до 
11,41-11,42 млн баррелей. По сути, в Вене А.Новаку уда-
лось некоторым образом легализовать для мирового 
рынка и ОПЕК рост российского производства.

МЫ ДАЕМ ВАМ СТАБИЛЬНОСТЬ, МИСТЕР ТРАМП
Министр энергетики Саудовской Аравии на итоговой 

пресс-конференции в пятницу вечером объяснил, что 
новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля 
сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 
400 тыс. б/с, выгодно всем, и в первую очередь потреби-
телям.

Эти слова Х.аль Фалих адресовал напрямую прези-

денту США Дональду Трампу, который регулярно обви-
нял ОПЕК в завышении цен и манипулировании на рын-
ке нефти.

«Потребители нефти, к которым относятся в том чис-
ле и США, должны быть довольны тем, что мы приносим 
рынку стабильность», - сказал Х.аль Фалих, предупре-
ждая очередные критические замечания Д.Трампа. По 
его мнению, производители нефти и газа в США «облег-
ченно вздохнули» от того, что страны ОПЕК+ «обеспечи-
вают некоторую определенность на 2019 год», и компа-
нии могут формировать свои бюджеты.

Он подчеркнул, что низкие цены на нефть не нужны 
американской экономике, которая на текущий момент 
уже стала главной нефтедобывающей страной мира. По 
его словам, экономика США, скорее, страдает от соб-
ственной налоговой системы, а не от высоких цен на 
нефть.

При этом саудовский министр был довольно оптими-
стичен, оценивая влияние роста добычи в США на не-
фтяные котировки. «Даже несмотря на то, что США на-
ращивали добычу фантастическими темпами в 2017 
году, в 2018 году, у нас была возможность нарастить до-
бычу. Российская добыча выросла. Не так давно, 2-3 
года назад, добыча в Саудовской Аравии была на низких 
уровнях, и мы думали, что мы застрянем на том же уров-
не, но теперь мы здесь», - сказал он.

По словам Х.аль Фалиха, фантастический рост добы-
чи в США не мешал другим производителям наращивать 
добычу нефти. «Поэтому я считаю, что мы можем и 
дальше сосуществовать на рынке при условии скромно-
го роста добычи в США», - отметил он, но предупредил, 
что ОПЕК+ не собирается слишком долго сокращать до-
бычу, чтобы не допустить существенного роста добычи 
сланцевой нефти.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. АТ БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ 5

2. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

7

3. ПРАТ ВІЛЬШАНКА 9

4. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«РЕМТЕХСІЛЬМАШ»

10

5. ПРАТ ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

15

6. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 9

7. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 16

8. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 12

9. ПРАТ ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 8

10. ПРАТ ЗАВОД АРТЕМПОЛІЗВАРЮВАННЯ 14

11. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 13

12. ПАТ ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» 7

13. АТ ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» 6

14. ПРАТ ІДС АКВА СЕРВІС 11

15. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 11

16. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 6

17. АТ КРИСТАЛБАНК 11

18. ПРАТ ЛАДАСЕРВІС 11
19. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 4
20. ПРАТ МАРС 16
21. ПРАТ МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРІЙ 16
22. ПРАТ РІЧКОВИЙ ПОРТ 13
23. ПРАТ СИСТЕМ СОЛЮШНС 14
24. ПРАТ СКЛОПРИЛАД 12
25. ПРАТ СКЛОПРИЛАД 16
26. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 10
27. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 10
28. ПРАТ СУЛА АГРО 5
29. ПРАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 4
30. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 7
31. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

12

32. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 13
33. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 14
34. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 15
35. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 5



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №237, 11 грудня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

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 № 18237
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
10.12.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

При йом ого ло шень для публікації у бюлетені «Відомості НКЦПФР»:

e ma il: newspaper@smida.gov.ua

за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394 
(044) 4983816
(044) 4983815


