
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2018р.  м. Київ  № 366

Щодо анулювання лі-
цензій на проваджен-
ня професійної діяль-
ності на фондовому 
ринку  ТОВ «УКРАЇНА-
КАПІТАЛ», ідентифіка-
ційний код юридичної 
особи 31143109

За підсумками розгляду заяви від 27.04.2018 №34/1 
(вх. №16021 від 07.05.2018) та документів, поданих заяв-
ником, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті», статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні» 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 

(далі – Порядок) (зі змінами), 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, серії АЕ 
№185287 від 19.10.2012, дилерської діяльності серії АЕ 
№185288 від 19.10.2012, видані на підставі рішення Ко-
місії від 16.10.2012 №974, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНА-КАПІТАЛ» (49005, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сімферополь-
ська, будинок 21, офіс 709, ідентифікаційний код юри-
дичної особи 31143109), відповідно до підпункту 1 пункту 
1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання 
ліцензій.

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. Управлінню 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 О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 366 від 01.06.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Положення про здійснення 
публічної пропозиції цінних паперів»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 01.06.2018 № 371 було схвалено 
проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Положен-
ня про здійснення публічної пропозиції цінних паперів».

Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Поло-
ження про здійснення публічної пропозиції цінних папе-
рів», яким пропонується затвердити Положення про здій-
снення публічної пропозиції цінних паперів (далі – Проект) 
розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» у зв’язку із набранням 06.01.2018 чинності 
Законом України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвести-
цій емітентами цінних паперів» (далі – Закон), яким пе-
редбачено внесення змін до ряду положень Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Так, зазначеним Законом, крім іншого, буде врегульова-
но питання здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

Проект встановлює:
- порядок публічної пропозиції цінних паперів емітен-

том у процесі їх емісії;
- порядок публічної пропозиції емітентом щодо вику-

плених власних акцій;
- порядок публічної пропозиції цінних паперів оферен-

том;
- перелік документів, необхідних для затвердження про-

спекту, а також порядок затвердження проспекту та до-
датків до нього, підготовлених емітентом в процесі емісії, 
емітентом щодо викуплених власних акцій, оферентом;

- порядок відмови в затвердженні проспекту емісії цін-
них паперів;

- строк оприлюднення додатків до проспекту емісії цін-
них паперів;

- орієнтовний перелік суттєвих змін, поява (виявлен-
ня) яких може бути підставою для оформлення відповід-
них змін та/або доповнень до проспекту;

- вимоги до повідомлення про те, яким чином опри-
люднено проспект, і де з ним можна ознайомитись по-
тенційним інвесторам;

- умови та порядок придбання цінних паперів, щодо 
яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії та-
кої пропозиції;

- строк оприлюднення публічної пропозиції цінних па-
перів;

- вимоги до відомостей, які має включати проспект та 
окремі його частини;

- порядок поєднання емісії цінних паперів із здійснен-
ням публічної пропозиції таких цінних паперів у процесі 
їх емісії;

- порядок вибору емітентом складу проспекту з базо-
вого проспекту, що містить всю важливу інформацію про 
емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публіч-
на пропозиція;

У зв’язку із вищезазначеним виникла необхідність роз-
робки Проекту.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: dmytro.dorozhko@nssmc.gov.ua, 
liudmyla.rozhanska@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Т.в.о. Голови Комісії  Д. Тарабакін

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження Положення про порядок здійснення 

емісії облігацій підприємств та їх обігу»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку від 01.06.2018 № 372 було схвалено проект 
рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про по-
рядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу».

Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств та їх обігу», яким пропонується затвердити поря-
док здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(далі – Проект), розроблено відповідно до пунктів 1, 3 
частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні у зв’язку із набранням 06.01.2018 чинності Зако-
ном України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвести-
цій емітентами цінних паперів» (далі – Закон), яким пе-
редбачено внесення змін до ряду положень Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Зазначеним проектом визначено:
порядок здійснення емісії облігацій;
порядок реєстрації випуску, звіту про результати роз-

міщення облігацій;
документи, які подаються для реєстрації випуску та 

проспекту емісії облігацій;
документи, які надаються для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій;
припинення обігу облігацій, погашення облігацій, кон-

вертації цільових облігацій, скасування реєстрації випус-
ку облігацій, зокрема:

порядок подання звіту про наслідки погашення (про 
дострокове погашення) облігацій;

удосконалений порядок дій емітента у разі прийняття 
(скасування) рішення про анулювання викуплених облігацій

дії емітента облігацій у разі його припинення.
Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-

латися за адресами:
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Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: dmytro.dorozhko@nssmc.gov.ua, 
liudmyla.rozhanska@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Т.в.о. Голови Комісії  Д. Тарабакін

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру статутного 

капіталу акціонерного товариства»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 01.06.2018 № 373 було схвалено 
проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку 
реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) роз-
міру статутного капіталу акціонерного товариства».

Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку 
реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) роз-
міру статутного капіталу акціонерного товариства», яким 
пропонується затвердити порядок реєстрації випуску ак-
цій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капі-
талу акціонерного товариства (далі – Проект), розробле-
но відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні у зв’язку із на-
бранням 06.01.2018 чинності Законом України від  
16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цін-
них паперів» (далі – Закон), яким передбачено внесення 
змін до ряду положень Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» та Закону України «Про акціонерні 
товариства».

Зазначеним проектом визначено:
порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні роз-

міру статутного капіталу;
документи, які подаються для реєстрації випуску акцій 

при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом 
розміщення акцій додаткової емісії акцій існуючої номі-
нальної вартості без здійснення публічної пропозиції 
(крім конвертації конвертованих облігацій в акції)

документи, які надаються для реєстрації звіту про ре-
зультати емісії акцій;

документи, які подаються для реєстрації випуску акцій 
при збільшенні розміру статутного капіталу товариства 
шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

порядок реєстрації випуску акцій при зменшенні ста-
тутного капіталу;

особливості порядку реєстрації випуску акцій при зміні 
розміру статутного капіталу окремих категорій акціонер-
них товариств.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: dmytro.dorozhko@nssmc.gov.ua, 
liudmyla.rozhanska@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР – http://
www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Т.в.о. Голови Комісії  Д. Тарабакін

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (із змінами), на підставі п.п.1 
п.4. гл. 1 розд. ІV Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Комісії від 27.12.13р. № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від  
ТОВ «РІЕЛТ-БУД», код за ЄДРПОУ: 39375896, 02660, 
м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 4, на скасування реє-
страції випуску облігацій серії «А» у зв’язку з погашенням, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «РІЕЛТ-БУД» 
серії «А». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій  
ТОВ «РІЕЛТ-БУД» серії «А» від 19.10.2015р. №115/2/2015, 
видане 10.11.2015р. Національною комісією з цінних  
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №106-Кф-С-О від 04 червня 2018 року.

05.06.2018 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.

Інформація про роботу
Управління НКцПфР у Південному регіоні

за І половину травня 2018 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за І половину травня 
2018 року винесено 1 (одне) розпорядження стосовно за-
міни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі змі-
ною найменування емітента та здійснено 1 (одну) заміну 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій АТ «Гідросталь».

Крім того, в зазначеному періоді управлінням НКЦПФР 
у Південному регіоні здійснюється проведення 2 (двох) 
перевірок дотримання вимог законодавства у сфері за-
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побігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення суб’єкта первинного фінансового моніторингу 
ТОВ «Портфельний інвестор» (планова перевірка) та 
ТОВ «КУА Партнер-Інвест» (позапланова перевірка).

За період з 02.05.2018р. по 15.05.2018р. управлінням 
НКЦПФР у Південному регіоні розглянуто та надано від-
повідь на 1 (одне) звернення правоохоронних органів, а 
також 5 (п’ять) звернень державних реєстраторів щодо 
наявності не скасованих випусків цінних паперів юридич-
них осіб.

Одночасно, у вказаному періоді до територіального 
управління надійшло 1 (одне) платіжне доручення про 
сплату 1 (однієї) штрафної санкцій юридичною особою у 
добровільному порядку до Державного бюджету України 
на суму 340 (триста сорок) грн.

08 травня 2018 року начальник управління приймав 
участь в апаратній нараді Одеської обласної державної 
адміністрації.

Також, 08 та 09 травня 2018 року начальник управлін-
ня приймав участь в покладанні вінків та квітів біля 
пам’ятника «Невідомому матросу» з нагоди відзначення 
Дня пам’яті та примирення та 73-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні.

Інформація про роботу
Управління НКцПфР у Південному регіоні

за ІІ половину травня 2018 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за ІІ половину 
травня 2018 року у відношенні юридичних осіб складено 
26 (двадцять шість) актів про правопорушення на ринку 
цінних паперів, з яких:

16 - за порушення законодавства про цінні папери, 
нормативних актів НКЦПФР у відношенні:

- ПАТ Проектно - будівельна фірма «Херсонбуд»  
6 (шість) актів;

- ПрАТ «Кіровоградлітмаш»;
- ПрАТ «Весна»;
- ВАТ «Гайворонівський КХП»;
- ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
- ПрАТ «Великоолександрівський автопарк» 5 (п’ять) 

актів;
- ПрАТ «Волна».
4 - за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі 

інформації та/або розміщення недостовірної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів у відношенні:

- ПАТ Проектно - будівельна фірма «Херсонбуд»;
- ПрАТ «Кіровоградський «Облсількомунгосп»;
- ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
- ПрАТ «Великоолександрівський автопарк».
1 - за неопублікування, опублікування не в повному 

обсязі інформації та/або опублікування недостовірної ін-
формації у відношенні ПрАТ «Херсонський хлібокомбі-
нат».

3 - за неподання, подання не в повному обсязі інфор-
мації та/або подання недостовірної інформації у відно-
шенні:

- ПАТ «Долинський птахокомбінат»

- ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»
- ПрАТ «Весна»
2 - за невиконання або несвоєчасне виконання рішень 

або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених 
осіб Комісії щодо усунення порушень законодавства на 
ринку цінних паперів у відношенні ПАТ «Фінансова ком-
панія «СТС - Інвест».

За період з 16.05.2018р. по 31.05.2018р. управлінням 
НКЦПФР у Південному регіоні розглянуто 6 (шість) справ 
про правопорушення на ринку цінних паперів та винесено 
6 (шість) постанов у відношенні юридичних осіб, з яких:

- 1 (одну) штрафну санкцію за порушення вимог зако-
нодавства на ринку цінних паперів у розмірі 3 400 гри-
вень;

- 5 (п’ять) санкцій у вигляді письмового попередження 
за порушення законодавства про цінні папери, норма-
тивних актів НКЦПФР.

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

Управлінням НКЦПФР у Південному регіоні, у зазна-
ченому періоді проведено 1 (одну) позапланову перевір-
ку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу ТОВ «КУА 
«Партнер-Інвест».

Крім того, на теперішній час управлінням НКЦПФР у 
Південному регіоні здійснюється проведення 2 (двох) 
планових перевірок дотримання вимог законодавства у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення суб’єкта первинного фінансового моні-
торингу ТОВ «Портфельний інвестор» та ТОВ «КУА «Те-
ком Ессет Менеджмент».

Одночасно, у вказаному періоді, управлінням НКЦПФР 
у Південному регіоні розглянуто та надано відповідь на  
1 (одне) звернення фізичної особи у відношення  
ПАТ «Чорномортехфлот», а також 2 (два) звернення 
державних органів щодо наявності не скасованих випус-
ків цінних паперів юридичних осіб.

За період з 02.05.2018р. по 15.05.2018р. до територі-
ального управління надійшло 1 (одне) платіжне доручен-
ня про сплату 1 (однієї) штрафної санкцій юридичною 
особою у добровільному порядку до Державного бюдже-
ту України на суму 3400 (три тисячі чотириста) грн.

У звітному періоді працівником управління прийнято 
участь у 3 (трьох) судових засіданнях. 

19 травня 2018 року заступник начальника управління 
приймав участь в урочистій церемонії підняття Держав-
ного прапору України та прапору Європейського Союзу з 
нагоди відзначення Дня Європи в Україні.

Також, 19 та 20 травня 2018 року заступник начальни-
ка управління приймав участь у церемонії покладання 
вінків та квітів з нагоди відзначення Дня жертв політич-
них репресій та 80-ї річниці Великого терору – масових 
політичних репресій 1937-1938 років.



№106, 6 червня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГА-
ЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАцІЇ «ІВАНО-
фРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046, місцезнаходження: 
76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20 повідомляє, що з техніч-
них причин пропущено в Відомостях НКЦПФР від 14.05.2018р.  
№ 90 (2843) назву виду особливої інформації, відповідно слід вважати Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАКАР-
ПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

2. Код за ЄДРПОУ 00131529
3. Місцезнаходження 89412, село Онокiвцi, вулиця 

Головна, буд.57
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-95-95 (0312) 61-98-83
5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.energo.uz.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 

про виплату дивiдендiв: 20 квiтня 2018 року (протокол №28 вiд 20.04.2018);
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 

06 червня 2018 року;
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-

гальних зборiв (грн): 1356500 грн. (розмiр дивiдендiв за однiєю простою 
акцiєю складає 0,010885 гривень);

Строк виплати дивiдендiв: початок 06 червня 2018 року - кiнець  
20 жовт ня 2018 року;

Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосе-
редньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам;

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

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

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

2. Найменування посади Петров Вiктор Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.06.2018
(дата)

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИй АЛЬЯНС"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32289675

3. Місцезнаходження емітента 01032 м. Київ Саксаганського, 
107/47 лiт. Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 301-49-86 (062) 301-48-03

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

fingr3@nord.ua

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

http://dt-nord.donetsk.Ua/pubdocs/tan

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

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Гриценко Лариса Миколаївна (паспорт: серiя ВА 

номер 003611 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 
21.07.1995) звiльнено 01.06.2018 р.(дата вчинення дiї 01.06.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi,  
10 рокiв та 7 мiсяцiв. Рiшення прийнято згiдно наказу № 9-к вiд 01.06.2018 
року. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Ландик Андрiй Валентинович

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

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «2 РЕМОНТНИй ЗАВОД 
ЗАСОБIВ ЗВ'ЯЗКУ». 2. Код за ЄДРПОУ 24969510 3. Місцезнахо-
дження: 47501 м. Бережни, Тернопiльська обл. вул. І.Франка, 10 4. Міжмісь-
кий код та телефон, факс: (03548) 23480 23480 5. Електронна поштова 
адреса 24969510@afr.net.ua 6.Адреса сторінки в мережі інтернет http://2rzzz.
zzz.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента. II. Текст повідомлення: Згiдно наказу Державного кон-
церну «УКРОБОРОНПРОМ» вiд 30.05.2018р. №28 призначено на посаду 
голови правлiння Рубiновича Володимира Васильовича (посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: ДП «2РЗЗЗ» головний iнженер, 
ПАТ «2РЗЗЗ» голова правлiння. Термiн призначення-1 рiк. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.III. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова правління Рубіноич Володимир Васильович

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 АКцІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКА фІРМА  
«МЕБЛІ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 01555065
3. Місцезнаходження: 18030 м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс: 050-447-26-50, -
5. Електронна поштова адреса: prat_mebli@ukr.net;  

01555065@ afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://pratfirmamebli.emitents.net.
ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Наказом ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» № 4 по о/с від 

01.06.2018 року звільнено з посади бухгалтера 01.06.2018 року 
Полiтаєву Людмилу Миколаївну (ст. 36.1 КЗпП України, за угодою сто-
рін), посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Підстава для звільнення - заява Політаєвої Л.М. Посадова особа є ак-
ціонером емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 0,030364% 
від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді бух-
галтера з 02.06.2011 року до 01.06.2018 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 02.06.2018 
року обов'язки бухгалтера покладені на директора товариства Степ-
ченко Галину Володимирівну.

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

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

2. Директор Степченко Галина Володимирівна 04.06.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКА фІРМА «МЕБЛІ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 01555065
3. Місцезнаходження: 18030 м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс: 050-447-26-50, -
5. Електронна поштова адреса: prat_mebli@ukr.net; 01555065@ afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
04 червня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» отримало від 

ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних 
паперів вих. № 161532зв від 01.06.2018 року. Згідно даних реєстру власни-
ків іменних цінних паперів сформованого станом на 30.05.2018 року, від-
булася зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства. Розмір пакета акцій «фізичної особи» змен-
шився з 127169 штук акцій до 0 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до 
змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій 127 169 шт., 
37,129 635% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
та 37,545541 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки 
акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій 0 шт., 
0,00 % в загальній кількості акцій у відсотках до статутного капiталу та 
0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

04 червня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» отримало від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних папе-
рів вих. № 161532зв від 01.06.2018 року. Згідно даних реєстру власників імен-
них цінних паперів сформованого станом на 30.05.2018 року розмір пакета 
акцій «фізичної особи» збільшився з 34 000 штук акцій до 68 950 штук акцій. 
Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній 
кількісті акцій 34 000 шт., 9,927007% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу та 10,038204 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi 
акцій 68 950 шт., 20,131386 % в загальній кількості акцій у відсотках до статут-
ного капiталу та 20,356888 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

04 червня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» отримало від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних папе-
рів вих. № 161532зв від 01.06.2018 року. Згідно даних реєстру власників імен-
них цінних паперів сформованого станом на 30.05.2018 року розмір пакета 
акцій «фізичної особи» збільшився з 34 000 штук акцій до 56 611 штук акцій. 
Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній 
кількісті акцій 34 000 шт., 9,927007% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу та 10,038204 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi 
акцій 56 611 шт., 16,528759 % в загальній кількості акцій у відсотках до статут-
ного капiталу та 16,713905 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

04 червня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» отримало від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних папе-
рів вих. № 161532зв від 01.06.2018 року. Згідно даних реєстру власників імен-
них цінних паперів сформованого станом на 30.05.2018 року відкрито рахунок 
«фізичній особі», якій належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерно-
го товариства. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй складав: 
в загальній кількісті акцій 0 шт., 0,00 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до 
статутного капiталу та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр 
частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій  
45 967 шт., 13,421021 % в загальній кількості акцій у відсотках до статутного 
капiталу та 13,571357 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

04 червня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» отримало від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних 
паперів вих. № 161532зв від 01.06.2018 року. Згідно даних реєстру власни-
ків іменних цінних паперів сформованого станом на 30.05.2018 року розмір 
пакета акцій «фізичної особи» збільшився з 34 000 штук акцій до  
45 967 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй 
складав: в загальній кількісті акцій 34 000 шт., 9,927007% в загальнiй 
кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 10,038204 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета 
акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій 45 967 шт., 13,421021 % в загальній 
кількості акцій у відсотках до статутного капiталу та 13,571357 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

04 червня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» отримало від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних 
паперів вих. № 161532зв від 01.06.2018 року. Згідно даних реєстру власни-
ків іменних цінних паперів сформованого станом на 30.05.2018 року розмір 
пакета акцій «фізичної особи» збільшився з 34 000 штук акцій до  
40 645 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй 
складав: в загальній кількісті акцій 34 000 шт., 9,927007% в загальнiй 
кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 10,038204 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета 
акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій 40 645 шт., 11,867153 % в загальній 
кількості акцій у відсотках до статутного капiталу та 12,000083 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

04 червня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» отримало від 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних 
паперів вих. № 161532зв від 01.06.2018 року. Згідно даних реєстру власни-
ків іменних цінних паперів сформованого станом на 30.05.2018 року розмір 
пакета акцій «фізичної особи» збільшився з 34 000 штук акцій до  
40645 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй 
складав: в загальній кількісті акцій 34 000 шт., 9,927007% в загальнiй 
кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 10,038204 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета 
акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій 40 645 шт., 11,867153 % в загальній 
кількості акцій у відсотках до статутного капiталу та 12,000083 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Директор Степченко Галина Володимирівна 04.06.2018

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’єДНАННЯ»
 Повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

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

«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».
2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.

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

емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
N
з/п

Дата прий-
няття рішення

Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину

(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)

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

даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1. 31.05.2018 р. 248,24544 6 619 852 0,0375
31.05.2018р., протокол 31/05-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між Товариством 
та Сумською міською радою договорів оренди земельних ділянок комунальної власності на території міста Суми площею 0,6426 га та 0,9561 га.
Згідно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, договори, правочини чи 
операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого 
майна, у тому числі земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування 
(оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо).».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством.
Генеральний директор цимбал О.Ю.  01.06.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

«Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»
2. Код за ЄДРПОУ: 01039599
3. Місцезнаходження: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 4-40-38 (0462) 669-623
5. Електронна поштова адреса: vodproekt@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vodproekt.athost.іnfo/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Чернігівводпроект» 31.05.2018 пе-

реобрано на новий термін директора Даниленка Сергія Івановича в 
зв'язку із закінченням терміну дії повноважень згідно зі Статутом, термін 
повноважень подовжено по 31.05.2019 включно. Особа володіє часткою 
в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,231641%. Не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття 
паспортних даних особою не надано. Посади, які особа обіймала про-
тягом останніх 5 років: з 01.04.2006 року заступник директора ПАТ «Чер-
нігівводпроект», з 01.06.2016 виконуючий обов'язки директора 
ПрАТ «Чернігівводпроект», з 01.08.2016 директор ПрАТ «Чернігіввод-
проект».

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

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

2. Директор Даниленко Сергій Іванович (підпис) М.П. 04.06.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВСЬКИй ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИй ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Саксаганського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 206-15-49 044 206-15-07
5. Електронна поштова адреса andrijchuk@pzcu.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації pzcu.gov.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 Змі-

на складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято в.о. голови Правління ПАТ «ДПЗКУ» 
04.06.2018 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу в.о. голови 
Правління ПАТ «ДПЗКУ» Марченко І.О. від 04.06.2018 № 457-к.

Посадова особа Шулежко Віталій Васильович (паспорт: серія КН номер 
904477 виданий 12.05.1999 р. Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтав-
ській області), яка займала посаду Перший заступник голови правління, 
звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 2 місяці.
Станом на 05.06.2018 призначень на звільнену посаду не має.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАцІЯ УКРАЇНИ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА 
ГАРАНТIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 34240804
3. Місцезнаходження 04071, м.Київ, Житньоторзька, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 393-09-92 (044) 393-09-92
5. Електронна поштова адреса ibaluev@digins.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.digins.ua/o-kompanii/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Генеральний директор ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА 
ГАРАНТIЯ» своїм рiшенням (наказ №04062018/3-к вiд 04 червня 2018 
року) звiльнив з 08 червня 2018 року Головного бухгалтера ПрАТ «СТРА-
ХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» Кондруцьку Iрину 
Олександрiвну за власним бажанням на пiдставi ст. 38 Кодексу законiв 
про працю України. Кондруцька Iрина Олександрiвна (згоди на надання 
паспортних даних не надано) перебувала на посадi Головного бухгал-
тера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» з 
16.08.2016 р., акцiями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА 
ГАРАНТIЯ» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Замiсть особи, яку звiльнено, нiкого не призначено на посаду. 
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 Супрун Євген Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 05.06.2018

(дата)

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АйБОКС 
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 205-41-80 (044) 205-41-80

5. Електронна поштова 
адреса

bank@iboxbank.online

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

http://www.iboxbank.online/ua/osobliva_
informatsiya.html

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку 20.04.2018р. було 

прийнято рiщення щодо змiни типу акцiонерного товариства з публiчного 
на приватне та у зв'язку iз цим змiни повного та скороченого найменування 
Банку, а саме повне найменування акцiонерного товариства до змiни – 
Публiчне акцiонерне товариство «Айбокс Банк» , скорочене ПАТ «Айбокс 
Банк». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК», скорочене 
АТ «АЙБОКС БАНК». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 05.06.2018

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 Хейло Галина Михайлiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.05
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад», 05782912

78000 Івано-Франківська обл., м.Iвано-Франкiвськ, вулиця Академiка 
Сахарова, буд. 23 тел. 0342 750592 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.06.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.prylad.com.ua /

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «ОРВI-Аудит», 34623723

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство): 12.04.2017 року було проведено 
чергові загальні збори. Питання, якi розглядалися на зборах: 1 Про обран-
ня лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2 Про обрання голови та секретаря 
загальних зборiв. 3 Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства за 2016 рiк. 4 Звiт Наглядової Ради за 2016 рiк. 5 Звiт Ревiзiйної 
комiсiї за 2016 рiк. 6 Затвердження фiнансової звiтностi Товариства. 7 Про 
розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 рiк. 8 Затверджен-
ня планiв Товариства на 2017 рiк. 9 Про лiквiдацiю Фiлiї фiрмовий магазин-
кафе «Прилад-Сервiс» Публiчного акцiонерного товариства «Iвано-
Франкiвський завод «Промприлад», код 25654760. 10 Про затвердження 
рiшень Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного: Мельничук В.Г., Колiсник В.I., Зубакова Т.В., Шипту-
ра Б.М. Прийнятi рiшення: З першого питання - Обрати головою лiчильної 
комiсiї Пастущак Лiдiю Євгенiвну; секретарем лiчильної комiсiї Шиптура 
Богдана Миколайовича. З другого питання - Обрати головою зборiв Бод-
нарчука Андрiя Михайловича. Обрати секретарем загальних зборiв Апос-
толюк Валентину Григорiвну. З третього питання - Звiт правлiння про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк затвердити. З 
четвертого питання - Звiт наглядової ради за 2016 рiк затвердити. З п'ятого 
питання - Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк затвердити. З шостого питання - 
Рiчний баланс, фiнансово-економiчнi показники за 2016 рiк затвердити. З 
сьомого питання - Прибуток, отриманий в 2016 роцi не розподiляти, 
дивiденди за 2016 рiк не виплачувати. З восьмого питання- Затвердити 
план роботи Товариства на 2017 рiк. З дев'ятого питання - Припинити 

дiяльнiсть Фiлiї фiрмовий магазин-кафе «Прилад-Сервiс» Публiчного 
акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад», код 
25654760. шляхом її лiквiдацiї.З десятого питання - Мельничук В.Г. 
повiдомив, що рiшень, за котрi повиннi голосувати акцiонери, Наглядова 
рада протягом року не приймала.Питань до доповiдача не надходило.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 14099 12610
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4986 5376
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6735 5252
Сумарна дебіторська заборгованість 1971 1820
Грошові кошти та їх еквіваленти 295 114
Власний капітал 9365 4956
Статутний капітал 4792 4792
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1297 -3112

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 175 175
Поточні зобов'язання і забезпечення 4559 7479
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

92.00367 82.32127

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

92.00367 82.32127

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 47922 47922
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 

вартість

0 0

у відсотках 
від статутного 

капіталу

0 0

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

0 0

Голова правління  Колісник В.І.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IВАНО-фРАНКIВСЬКИй ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"

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

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

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

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 роз-
мірі 95 і більше відсотків, простих акцій 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (далі – ПАТ 

«ЮНЕКС БАНК»), повідомляє про надходження повідомлення від Компанії 
ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), що зареє-

стрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат про інкорпорацію 
HE 253408 від 06.08.2009, адреса: Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 
5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 
5th floor P.C. 3036, Limassol, Cyprus) відповідно до ст.65-2 Закону України 
«Про акціонерні товариства» щодо інформації про набуття права власності 
на домінуючий контрольний пакет акцій ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Компанія 
ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), набула у пря-
ме володіння право власності на 290 083 237 акцій, що становить 99,3436% 
голосуючих акцій ПАТ «ЮНЕКС БАНК». 

Компанія ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD) 
повідомила, що у офіційних джерелах відсутня будь-яка інформація щодо 
найвищої ціни придбання акцій протягом 12 місяців, що передували дню 
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, тому інформацією про 
найвищу ціну не володіє. 

Також, ПАТ «ЮНЕКС БАНК» повідомляє що з 02.07.2015 по 01.06.2018 
Компанія ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD) 
мала у опосередкованому володінні 290 083 237 акцій, що становить 
99,3436% голосуючих акцій ПАТ «ЮНЕКС БАНК». 

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

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

2. Найменування посади Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.06.2018
(дата)

Повідомляємо про рішення засновників ПОВНОГО ТОВАРИ-
СТВА «фОРТ ЛОМБАРД» ЛАВРЕНТЬєВА О.І. І КОМ-
ПАНІЯ» (ПТ «ФОРТ ЛОМБАРД» ЛАВРЕНТЬЄВА О.І. І К») (ЄДРПОУ 
39883267) анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у зв’язку 
з відсутністю дільності з надання фінансових послуг на фінансовому ринку 

України (протокол Загальних зборів учасників №05/06/2018-01 від 05 червня 
2018 року). На виконання цього рішення до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових, послуг буде подана відповід-
на заява про виключення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРТ ЛОМБАРД» ЛАВ-
РЕНТЬЄВА О.І. І КОМПАНІЯ» (ПТ «ФОРТ ЛОМБАРД» ЛАВРЕНТЬЄВА О.І. І К») 
(ЄДРПОУ 39883267) з Державного реєстру фінансових установ.
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«Одеський комбiнат виробничо-
експлуатацiйног обслуговування»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04863979

3. Місцезнаходження емітента 65085 м.Одеса Тираспiльське 
шосе 19-а

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

048 7788868 048 7788863

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

intoor@te.net.ua

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

intoor.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 30.04.2018р.
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне 

рiшення: Загальнi збори акцiонерiв
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-

ну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.06.2018р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБIНАТ ВИРОБНИЧО-
ЕКСПЛУАТАЦIЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБIНАТ ВИРОБНИЧО 
ЕКСПЛУАТАЦIЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Полiкарпов Олег Миколайович
   М.П.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИй КОМБIНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАцIйНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

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

тю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«В.I П.»

2. Код за ЄДРПОУ 31088546
3. Місцезнаходження 01015 м. Київ, вул. Московська, 

буд.46/2, секцiя 4, поверх 10, офіс 201
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(044) 254-40-07, (044) 254-50-02

5. Електронна поштова 
адреса 

lawyer@vip-ig.com

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

http://vip-ig.com

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

2. Текст повідомлення
Повноваження посадової особи Голови Правління Золотаренко Ольги 

Вячеславiвни припинено 04.06.2018 року. Рішення прийнято на підставі 
заяви про звільнення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 12.01.2009 р. – 04.06.2018 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою 
(Протокол № 26 від 04 червня 2018 року).

Головою Правління Товариства обрана Ткачук Марина Леонідівна 
з 05.06.2018 року. Підстави для прийняття рішення: у відповідності до 
ухваленої пропозиції Наглядової ради щодо обрання Ткачук Марини 
Леонідівни на посаду Голови Правління. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на 
який призначено особу: безстроково, до прийняття рішення про звіль-
нення. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти ро-
ків: Бухгалтер ТОВ «Модний Континент-Україна», Заступник головного 
бухгалтера, Заступник Голови Правління ПрАТ «СК «В.І.П.». Рiшення 
прийнято Наглядовою Радою (Протокол № 26 від 04 червня 2018 
року).

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова 
правлiння Ткачук Марина Леонідівна.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «В.I П.»

Відомості про зміни у складі посадових осіб 

ПРАТ «БУСЬКИй АГРОТЕХСЕРВІС» 
(Код єДРПОУ 00905474)

Місцезнаходження: Львівська обл. м. Буськ, вул. Січових 
Стрілців -6 тел. (03264) 2-18-05

Вiдповiдно до засiдання Наглядової Ради товариства (протокол 
№4 вiд 01.06.2018 року припинено повноваження посадової особиди 
директора ПрАТ»Буський Агротехсервiс» Грабовича Романа Степано-
вича, паспорт ВА № 953120, виданий ЦМ-РВ Горлiвського МУ УМВС 
України у Донецькiй областi, 29 серпня 1997р; часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє, на займанiй посадi перебував 11 (оди-

надцять) рокiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Вiдповiдно до засiдання Наглядової Ради товариства (протокол 
№4 вiд 01.06.2018 року продовжено повноваження посадової особи 
директора ПрАТ»Буський Агротехсервiс» Грабовича Романа 
Степановича, паспорт ВА № 953120, виданий ЦМ-РВ Горлiвського МУ 
УМВС України у Донецькiй областi, 29 серпня 1997р. Продовжено 
повноваження строком на один рiк: з 04.06.2018р. по 05.06.2019р. 
згiдно контракту № 6 вiд 04.06.2018р. Часткою в статутному капiталi 
товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

ПрАТ «Буський Агротехсервіс»

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

акцiонерне товариство «Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство» 
2.Код за ЄДРПОУ 00952433 3.Місцезнаходження 31614, смт.Закупне, 
вул. Центральна,28 4.Міжміський код, телефон та факс (03859)20151  
5.Електронна поштова адреса zakypnahpp@i.ua 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://zakypna.pat.ua/ 7.Вид особливої інформації Відомості про змі-
ну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій. II. Текст повідомлення: Згiдно отриманого, 04.06.2018р.вiд ПАТ «НДУ», 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, сформованого станом на 

25.05.2018р.,стало вiдомо, що пакет акцiй юридичної особи-ТОВ «Агрохол-
динг 2012»,код за ЄДРПОУ - 40028765,(мiсцезнаходження:32000,Хмельниць-
ка обл., Городоцький р-н., мiсто Городок, провулок Ванагса Ксьондза, буди-
нок 17), збiльшився. Розмiр частки акцiонера до змiни складав: в загальнiй 
кiлькiстi акцiй 3543094 шт., 93,445880% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках 
до статутного капiталу. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни склав: в загальнiй 
кiлькостi акцiй 3552094 шт., 93,683247% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках 
до статутного капiталу та 99,943727% в загальнiй кiлькостi голосуючих.

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

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛIБОПРИйМАЛЬНЕ ПIДПРИєМСТВО»
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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: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «САВОй» ГОТЕЛЬ «ВІННИцЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03338691
3. Місцезнаходження: 21050 м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 69
4. Міжміський код, телефон та факс: 0432 671317, 0432671320
5. Електронна поштова адреса: hotel@vn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://hotel-savoy.vn.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
1. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішен-

ня про виплату дивідендів - 20 квітня 2018 року.
2. Дата прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про встанов-

лення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів, порядок та строки їх виплати - 04 червня 2018 року.

3. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів - 19 червня 2018 року.

4. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів - 30.00 грн.

5. Строк виплати дивідендів - з 25.06.2018 року по 27.06.2018 року.
6.Порядок виплати дивідендів - шляхом перерахування безпосередньо 

на рахунки власників, які зазначені в переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів.

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

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

2. Директор  Базяка І.М.
05.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИй ДЕРЕВООБРОБНИй 
КОМБІНАТ»

2.Код за ЄДРПОУ : 00273945
3.Місцезнаходження : 30400, м.Шепетівка, Степана Бандери, 61
4.Міжміський код, телефон та факс: 03840 4-04-72, 4-04-72
5.Електронна поштова адреса: shepdok@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: shepdok.biz.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення: На підставі рішення загальних зборів акціоне-

рів від 31.05.2018р. (протокол №1 від 31.05.2018р.) відбулись зміни:
Припинено повноваження - Голова наглядової ради - Калмиков 

Валерiй Вiкторович (НА, 695336, 28.05.1999, Нетішинським МВ УМВСУ в 
Хмельницькій області). Володіє часткою 0,00052% акцій товариства, за-
гальною номінальною вартістю 3,5 грн. Обіймав посаду протягом 7 років. 
Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

Припинено повноваження - Член наглядової ради - Фрідман Артур 
Давидович (НА, 441735, 26.01.1998, Серія НА виданр. Славутським МВ 
УМВС в Хмельницькій області). Володіє часткою 51,00045% акцій товари-
ства, загальною номінальною вартістю 345779 грн. Обіймав посаду протя-
гом 7 років. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Припинено повноваження - Член наглядової ради - Мороз Микола 
Степанович (НА, 902268, 14.11.2000, Шепетівським МРВ УМВСУ). Воло-
діє часткою 0,04646% акцій товариства, загальною номінальною вартіс-
тю 315 грн. Обіймав посаду протягом 7 років. Посадова особа товари-
ства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження - Ревізор - Клiмчук Сергiй Петрович (НА, 
024779, 14.02.1996, Славутським МВ УМВС в Хмельницькій області) Ак-
ціями товариства не володіє. Припинено повноваження на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів від 31.05.2018р. (протокол №1 від 
31.05.2018р.).Обіймав посаду протягом 7 років. Посадова особа това-

риства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Обрано - Голова наглядової ради - Фрідман Артур Давидович (НА, 
441735, 26.01.1998, Славутським МВ УМВС в Хмельницькій області) Во-
лодіє часткою 51,00045% акцій товариства, загальною номінальною вар-
тістю 345779 грн. Обрано до складу наглядової ради терміном на 3 роки 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 31.05.2018р. (прото-
кол №1 від 31.05.2018р.). На засіданні наглядової ради від 31.05.2018 
(протокол №1 від 31.05.2018р.) обрано Головою Наглядової ради. Попе-
редня посада - Ген.директор ПрАТ «Об'єднаня «Прогрес». Посадова осо-
ба товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Обрано - Член наглядової ради - Калмиков Валерiй Вiкторович (НА, 
695336, 28.05.1999, Нетішинським МВ УМВСУ в Хмельницькій області) Во-
лодіє часткою 0,00052% акцій товариства, загальною номінальною вартіс-
тю 3,5 грн. Обрано до складу наглядової ради терміном на 3 роки на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів від 31.05.2018р. (протокол №1 
від 31.05.2018р.). Попередня посада - Директор ТОВ «Арден Палас». По-
садова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Обрано - Член наглядової ради - Мороз Микола Степанович (НА, 
902268, 14.11.2000, Шепетівським МРВ УМВСУ). Володіє часткою 0,04646% 
акцій товариства, загальною номінальною вартістю 315 грн. Обрано до 
складу наглядової ради терміном на 3 роки на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів від 31.05.2018р. (протокол №1 від 31.05.2018р.). Попере-
дня посада - Механік ПрАТ «Шепетівське АТП 16807». Посадова особа то-
вариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано - Ревізор - Клiмчук Сергiй Петрович (НА, 024779, 14.02.1996, 
Славутським МВ УМВС в Хмельницькій області). Акціями товариства не 
володіє. Обрано ревізором Товариства терміном на 3 роки на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів від 31.05.2018р. (протокол №1 від 
31.05.2018р.). Попередня посада - Головний бухгалтер ПрАТ «Об'єднання 
«Прогрес». Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор Пахолков Ігор Михайлович  31.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

2. Код за ЄДРПОУ: 23226362.
3. Місцезнаходження: 25015, мiсто Кропивницький, Студентський буль-

вар, будинок 15.
4. Міжміський код, телефон та факс: 0522358213, 0522358213.
5. Електронна поштова адреса: kanc@kr.energy.gov.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kiroe.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів.
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», якi 

вiдбулися 17 квiтня 2018 року, було прийнято рiшення про виплату 
дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв – 15 червня 2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 
вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» складає: 12 872 480,43 грн. 

Строк виплати дивiдендiв: з 01 липня 2018 року по 16 жовтня 2018 року. 
Спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему. Порядок виплати 
дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi всiм особам, 
що мають право на отримання дивiдендiв.

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

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

2. Голова Правлiння (підпис) М.П. Стрюченко Олександр Миколайович 
01.06.2018р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
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Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Племзавод «Літинський»!

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» (код за 
ЄДРПОУ - 00846180, місцезнаходження: 22343, Вінницька область, Літин-
ський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, далі - Товариство), по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів То-
вариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 9 липня 2018 р.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 

11-00 
• Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, 

офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Вінницька область, Літин-
ський район, село Громадське, вул. центральна, 1, актова зала № 1.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах:

• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення 
загальних зборів з 10:00 до 10:50. 

• Час початку реєстрації акціонерів 10:00; Час закінчення реєстрації 
 акціонерів 10:50.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах:

3 липня 2018 р. (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 

голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:
- Бєлогурова Леся Анатоліївна – член Лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член Лічильної комісії.
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття 

загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру 

дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законо-
давством України.

Проект рішення:
Здійснити виплату дивідендів за акціями у розмірі 2 452 840 (два міль-

йони чотириста п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок) грн. 00 (нуль) коп. з 
чис того прибутку 2017 р. з розрахунку 0 (нуль) грн. 53 (п’ятдесят три) коп. 
на одну акцію.

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій 
статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

http://00846180.pat.ua.
5-1)Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове пові-

домлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ста-
ном на 5 червня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 
4 628 000 шт., у т.ч. голосуючих – 4 625 490 шт.

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх пред-
ставникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька область, 
Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, приймальна Голо-
ви Правління (кімната № 2), а в день проведення загальних зборів акціоне-
рів – у місці їх проведення, за адресою: Вінницька область, Літинський 
 район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актова зала № 1. Після наді-
слання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціо-
нерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих 
акціо нерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з 
виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення за-
гальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 
Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запи-

тання однакового змісту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – Голова Правління Олексюк Олег Петрович. 
Довідки за телефоном: (04347) 3-41-31.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 
38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть 
користуватися після отримання повідомлення про проведення за-
гальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть ви-
користовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонер-
ного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товари-
ства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу на-
лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною ін-
формацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, на-
даних акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери 
можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення 
інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю: Представником акціонера на загальних зборах Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 
уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи 
органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником 
акціо нера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерно-
го товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. 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 посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на 
це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосу-
вання, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазна-
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під 
час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах декільком своїм представникам. Для участі у загальних зборах ак-
ціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що 
посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвід-
чують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу 
(паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмов-
лено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його пред-
ставника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представ-
ника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
акціонерів Товариства.

9)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціо-
нера) для його участі у загальних зборах: Для участі у загальних зборах 
акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що 
посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформ-
лену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують 
повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (пас-
порт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено 
реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі 
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у загальних зборах акціонерів товари-
ства.

Наглядова рада ПрАТ «Племзавод «Літинський»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИй»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

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

1.Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство 
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

2.Код за ЄДРПОУ – 14308552
3.Місцезнаходження – вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 482-55-73
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку зі звільненням з роботи у Державному концерні «Укробо-

ронпром», з 01 червня 2018 року припинено повноваження Голови 
Наглядової ради – представника Державного концерну «Укроборон-
пром» Гурака Дениса Дмитровича. Гурак Д.Д. був обраний до складу 
Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ 
від 24 березня 2017 року (протокол №24), Головою Наглядової ради 

обраний за рішенням Наглядової ради Товариства від 28 березня 2017 
року (протокол №4). Часткою у статутному капіталі емітента не воло-
діє.

За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ Укр-
НДІАТ) від 01 червня 2018 року (протокол №4) Головою Наглядової 
ради АТ УкрНДІАТ обрано Гамана Андрія Вікторовича, представника 
Державного концерну «Укроборонпром», на підставі п.10.17. Статуту 
Товариства та у зв’язку зі звільненням Гурака Дениса Дмитровича з ро-
боти у Державному концерні «Укроборонпром». Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: начальник управління ДК «Укроборонпром». Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, заборона 
обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління -
Генеральний директор АТ УкрНДІАТ  Г.О.Кривов

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ІНСТИТУТ 
АВІАцІйНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
емітента Державної компанії «Укрспецекспорт»  

для публікації в друкованному виданні Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Державна компанiя з експорту та 

iмпорту продукцiї i послуг 
вiйськового та спецiального 
призначення "Укрспецекспорт"

1.2. Організаційно-правова форма:
1.3. Код за ЄДРПОУ: 

Державне пiдприємство 
21655998

1.4. Місцезнаходження: вул. Дегтярiвська, буд. 36, 
м. Київ, Шевченкiвський, Україна, 
04119

1.5. Міжміський код та телефон:
1.6. Електронна поштова адреса: 

8 (044) 461-94-27
aira@ukrspecexport.com 

1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет:

 www.ukrspecexport.com 

1.8. Вид особливої інформації: про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

II. Текст повідомлення.
1. СТАРИНцЯ Павла Вікторовича 01 червня 2018 року призначено 

на посаду заступника генерального директора-керівника апарату Держав-
ної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеці-
ального призначення «Укрспецекспорт». Підстава: наказ Державної компа-
нії «Укрспецекспорт» від 01.06.2018 року № 45-К. Посадова особа не 
володіє жодною часткою статутного капіталу емітента. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. До призначення перебував 
на посаді помічника заступника генерального директора Державної компа-
нії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального при-
значення «Укрспецекспорт». Строк, на який призначено особу – на неви-
значений термін. Посадова особа на розголошення паспортних даних 
згоди не надавала. Емітент не є акціонерним товариством і акції у 2018 
році та попередніх роках не випускав.

2. Підпис
2.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

В.о. генерального 
директора

 С.В. Проскуркін

(найменування 
посади)

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П.

ДЕРЖАВНА КОМПАНIЯ З ЕКСПОРТУ ТА IМПОРТУ ПРОДУКцIЇ I ПОСЛУГ  
ВIйСЬКОВОГО ТА СПЕцIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «УКРСПЕцЕКСПОРТ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС 
БАНК"

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

вулиця Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445851462 0444625062

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

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

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол №20 вiд 01.06.2018 о 10-00 
годинi) з 04 червня 2018 року призначено Кривошеїна Петра Петровича 

(дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Заступника 
Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Посадова особа 
обрана строком на один рiк, а саме до 03.06.2018р.. Iншi посади, якi обiймав 
Кривошеїн П.П. протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня 2016 року по тра-
вень 2018 року – ТОВ «Юридична компанiя «Юридичнi гарантiї» (головний 
юрисконсульт); з червня 2015 року по жовтень 2016 року - ПАТ «БАНК КРЕ-
ДИТ –ДНIПРО» (начальник Управлiння по роботi з проблемними актива-
ми); з липня 2014 року по червень 2015 року – Головне управлiння юстицiї 
в Київської областi (заступник начальника реєстрацiйної служби Головного 
управлiння юстицiї в Київської областi, помiчник Мiнiстра юстицiїУкраини,); 
з грудня 2011 року по липень 2014 року - ПАТ «БАНК ФОРУМ» (Директор 
Департаменту по роботi з проблемними активами, начальник Управлiння 
правового забезпечення роботи з проблемними активами Юридичного де-
партаменту). Розмiр пакета акцiй ПАТ «ЮНЕКС БАНК», яким володiє Кри-
вошеїн П.П. – нуль, що складає 0,00% в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини особа 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 Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.06.2018
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКцІОНЕРНИй КОМЕРцІйНИй БАНК 
«ТРАСТ-КАПІТАЛ» 

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 

емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
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 зміну складу посадових осіб

ІІ. Текст повідомлення
04.06.2018 року Рішенням акціонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» №5/2018 

вiд 04.06.2018р. прийнято рiшення обрання Наглядової ради ПАТ «АКБ 
«Траст-капітал» на строк до наступних річних зборів банку: 

- Кравченко Iрина Юрiївна (паспорт СН 797922, виданий Печерським РУ 
ГУ МВС України в м.Києвi 14.05.1998р.) - обрана на посаду Голови Наглядо-
вої ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до наступних рiчних зборiв бан-
ку. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 05.12.2008 року – Го-
лова Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Приступає до виконання 
обов'язкiв з дня прийняття такого рішення. Володiє часткою в статутному 
капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» - 100%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- Ковриженко Анатолiй Миколайович (паспорт МЕ 390734, виданий Обо-
лонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.06.2004р.) - обраний на посаду 
Заступника Голови Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до 
наступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв з дня прий-
няття такого рішення. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: з 
01.07.2015 року по Заступник Голови Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- Москалець Вячеслав Анатолiйович (паспорт ТТ 252750, виданий Дес-
нянським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 30.09.2014р.) - обраний на посаду 
Члена Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до наступних 
рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв з дня прийняття тако-
го рішення. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бух-
галтер ТОВ «КУА «ТЕМ», Член Наглядової Ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» з 

01.07.2015 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- Пархоменко Юрiй Федорович (паспорт МЕ 063826, виданий Днiпровське 
РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.06.2002р.) - обраний на посаду Члена На-
глядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до наступних рiчних зборiв 
банку. Приступає до виконання обов'язкiв з дня прийняття такого рішення. 
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Радник Голови Правлiння 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», з 01.07.2015 року - Член Наглядової ради 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

- Бардацький Олександр Васильович (паспорт СО №540087, виданий 
Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 19.12.2000р.) - обраний на посаду 
Члена Наглядової ради (незалежного члена) ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на 
строк до наступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв з 
дня прийняття такого рiшення. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти 
рокiв: ПАТ «Київобленерго» з 19.06.2013 по 05.12.2016, Директор з питань 
безпеки Управлiння; ПрАТ «Реноме Рент» з 07.12.2016 - по теперiшнiй час, 
Начальник служби з безпеки. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

- Рева Сергiй Миколайович (паспорт СН №981932, виданий Печерським 
РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 11.12.1998р.) - обраний на посаду Члена На-
глядової ради (незалежного члена) ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до 
наступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв з дня прий-
няття такого рiшення. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 
Служба в органах внутрiшнiх справ з 04.11.1982 по 05.02.2016, Старший 
слiдчий (спецiалiст) Печерського управлiння полiцiї ГУНП м. Києва. Часткою 
в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- Ревуцький Олег Генрiхович (паспорт ТТ 053973, виданий Голосiївським 
РУ ГУМВС України в м.Києвi 06.05.2011р.) – обраний на посаду Члена На-
глядової ради (незалежний член) ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк до на-
ступних рiчних зборiв банку. Приступає до виконання обов'язкiв з дня прий-
няття такого рішення. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: з 
26.02.2009р. по теперiшнiй час – iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть, з 
01.07.2015 року - Член Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Часткою 
в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кравченко П.І.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вулиця Почайнин-

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

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

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ЮНЕКС БАНК» (далi - Банк) (протокол №20 вiд 01.06.2018 о 10-00 
годинi) з 08 червня 2018 року подовжений по 20 лютого 2019 року (включ-

но) термiн повноважень Голови Правлiння Банку Довгальської Ганни 
Владиславiвни (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Iншi по-
сади, якi обiймала Довгальська Г.В. протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня 
2016 року по теперiшнiй час - ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Голова Правлiння 
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», в.о. Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»; Дирек-
тор Департаменту розвитку бiзнесу, Член Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»); 
з жовтня 2007 року по грудень 2016 року - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (заступник - начальник 
Департаменту проектних менеджерiв; заступник - керiвник департаменту 
Департаменту проектних менеджерiв; директор департаменту Департа-
менту органiзацiї продажiв у вiддiленнях малого формату). Розмiр пакета 
акцiй, яким володiє Довгальська Г.В. - нуль, що складає 0,00% статутного 
капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини особа 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 Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.06.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЮНЕКС БАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03346331
3. Місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. М.Бойчука, 4-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044)495-04-04, (044)284-75-61
5. Електронна поштова адреса presskyivgaz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента 
ІІ. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Київгаз» вiд 01 червня 2018 року 
(протокол вiд 01.06.2018 року) члена Наглядової ради Коваленка Миколу Ми-

хайловича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) об-
рано з 01.06.2018 р. головою Наглядової ради ПАТ «Київгаз». Часткою у ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу – 
на строк, передбачений Законом України «Про акцiонернi товариства».

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 09.1999 - 
08.2015 - директор ПрАТ «Глосар»; 08.2015 - по теперiшнiй час - заступник 
Генерального директора ПрАТ «Компанiя Київенергохолдинг».

Обрання на посаду Голови Наглядової ради вiдбулося у зв’язку з об-
ранням з 27.04.2018 р. нового складу Наглядової ради Товариства.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством Заступник Голови Правлiння з юридичних питань Лебедєв 
Юрiй Володимирович 04.06.2018

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВГАЗ»
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ДО УВАГИ АКцІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДВОДТРУБОПРОВІД» 
(місцезнаходження: 02139, Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, б. 20 )

Наглядова рада ПРАТ «ПІДВОДТРУБОПРОВІД» повідомляє 
про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Підводтрубопровід», які відбудуться 19 червня 2018 року о 13.00 
годині за місцезнаходженням Товариства, кімната №1. (повідомлення про про-
ведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №94 від 18.05.2018 р.), 
шляхом включення нових питаннь. Додано питання №6 та №7, а саме:

6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 
редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції 
Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, 
пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

7. Затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори 
акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Правління», «Про Ревізора» в 
новій редакції.

Акціонери Товариства, які бажають ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати та в 
день проведення загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 02139 
м. Київ вул. Курнатовського, 20, кімната №1, в робочі дні з 9.00 годин до 
16.00 годин. Адреса веб-сайту: http://pidvodtr.jimdo.com/

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного – Голова Правління Товариства. 

Довідки за телефоном: (044) 510-4582.     Наглядова рада Товариства

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ВIКТОРIЯ АГРОЕКСПО"

2. Код за ЄДРПОУ 32802841
3. Місцезнаходження 38014, Полтавська обл., Шишаць-

кий район, село Ковердина Балка, 
НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 71

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0535291147 0535291147

5. Електронна поштова адреса kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://viktoriya-agroexpo-llc.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Позачергових загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВIКТОРIЯ АГРОЕКСПО» вiд 
04.06.2018 (Протокол №22), звiльнено 04.06.2018р. Петрова Сергiя Олек-
сандровича з посади Директора ТОВ «ВIКТОРIЯ АГРОЕКСПО», за влас-
ним бажанням, на пiдставi власної заяви. Згоди на оприлюдення паспорт-
них даних особа не надала. Зазначена особа часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 
25.05.2015р.

Рiшенням Позачергових загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВIКТОРIЯ АГРОЕКСПО» вiд 
04.06.2018 (Протокол №22), з 05.06.2018 р. призначено на посаду Дирек-
тора ТОВ «ВIКТОРIЯ АГРОЕКСПО» Кадная Олександра Миколайовича, 
вiдповiдно до поданої заяви. Посадову особу призначено на невизначе-
ний строк. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. За-
значена особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi п’ять 
рокiв займав посаду iнженера-будiвельника ПрАТ «Сад».

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 Петров Сергiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 04.06.2018

(дата)

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,

 сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ЕНРАН»

2. Код за ЄДРПОУ 01198760
3. Місцезнаходження 03057 м. Київ ВУЛИцЯ ДОВЖЕНКА, БУДИ-

НОК 14/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)450-12-16 500-49-78
5. Електронна поштова адреса office@enran.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації WWW.ENRAN.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 викуп власних акцій

ІІ. Текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЕНРАН», які від-

булися 04.06.2018 р.(Протокол №06/18 від 04.06.2018р.), було прийнято 
рішення здійснити викуп розміщених Товариством у бездокументарній 
формі простих іменних акцій у кількості 

320 000 штук (20% частки у статутному капіталі) номінальною вартістю 
25,00 грн. за одну акцію. Прибуток на одну акцію за річною фінансовою 
звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій, 
складає 0,008 грн. Випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку 14.07.2010 року, свідоцтво про реєстра-
цію № 533/1/10.

Акції викуповуються у акціонерів за їх згодою для подальшого ану-
лювання Товариством у порядку, встановленому чинним законодав-
ством.

Перелік акціонерів, у яких викуповуються акції:
Георгієвський Микола Сергійович (Голова Наглядової ради)- до викупу 

володіє 436000 акціями (27,25% від загальної кількості акцій) , Товариство 
викупає — 116 000 акцій.

Кохно Олександр Григорович (заступник Голови Наглядової ради) -до 
викупу володіє 388001 акцією (24,250062% від загальної кількості акцій), 
Товариство викупає — 68 001 акцію;

Козицький Євген Юрійович (Голова правління) — до викупу володіє 
455999 акціями (28,499937% від загальної кількості акцій), Товариство ви-
купає — 135 999 акцій.

Дата початку викупу - 4 червня 2018р., дата закінчення викупу акцій - 
04 червня 2019 року. 

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі, строк 
оплати вартості акцій зазначається в договорі про викуп власних цінних 
паперів та не може перевищувати дату закінчення викупу акцій. Ціна ви-
купу за кожну просту іменну акцію - 25,00 грн. Ціна викупу акцій визначена 
відповідно до їх ринкової вартості на день, що передує дню опублікування 
повідомлення про скликання загальних зборів (станом на 27 квітня 
2018р.)

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

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

Голова правління  Козицький євген Юрійович 
05.06.2018 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО -
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м. Хар-
ків, вул. Данилевського, буд. 19, тел. (057)714-05-60, е-mail:
ssr@grant.kharkov.ua, web-сторінка: grant.kharkov.ua

повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства:

Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів 04.06.2018 р.
У фізичної особи, що мала на рахунку власників цінних паперів ПАТ

"БАНК "ГРАНТ" більше 5% простих акцій, а саме 36 602 084 штук простих
акцій, що становить 91,5052% від статутного капіталу товариства, та 36
602 084 штук, що складає 91,5052% голосуючих акцій відбулися зміни. На
дату подання кількість цінних паперів становить 37 887 488 штук простих
акцій, що становить 94,7187% від статутного капіталу товариства, та 37
887 488 штук, що складає 94,7187% голосуючих акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством. Голова Правління Мартиросов Володимир Іванович. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Аг-
ропромтехпостач". Код за ЄДРПОУ: 00913574. Місцезнаходження:
25491, м.Кропивницький, вул.Мурманська, 15. Міжміський код, телефон
та факс: 0522-30-22-44. Електронна поштова адреса: aptp@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 00913574.smida.gov.ua.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.

Текст повідомлення:
В зв'язку із припиненням повноважень правління товариства рішен-

ням Наглядової ради з 04.06.2018 року припинено повноваження: Голо-
ва правління Степанов Віктор Олегович, розмір пакета акцій: 0%. На по-
саді перебував з 31.07.2015р. по 04.06.2018р. Член правління Леліков
Олександр Павлович, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебував з
31.07.2015р. по 31.07.2015р. Член правління Єременко Світлана Григо-
рівна, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебувала з 31.07.2015р. по
31.07.2015р. З 05.06.2018 р. обрано: Голова правління Асламов Юрій
Миколайович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років зай-
мав інші посади: заступник начальника відділу забезпечення ПАТ
"Електромашинобудівельний завод". Призначений на строк 3 роки.
Член правління Леліков Олександр Павлович, розмір пакета акцій: 0%.
Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник голови прав-
ління Кіровоградське ДП МТЗ "Агропромтехпостач". Призначений на
строк 3 роки. Член правління Єременко Світлана Григорівна, розмір па-
кета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займала інші посади: голов-
ний бухгалтер Кіровоградське ДП МТЗ "Агропромтехпостач", головний
бухгалтер ПАТ "Агропромтехпостач". Призначена на строк 3 роки. Поса-
дові особи згоди на оприлюднення паспортних даних не надали. Поса-
дові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Асламов Юрій Мико-
лайович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

04.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 04.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 146 на
суму 78 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 78
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 15,36%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф. 
05.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24432974
3. Місцезнаходження: 50095 м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564991623 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://ukraine.arcelormittal.com/in-
dex.php?id=298

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:
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 01.06.2018 від компанії АрселорМiттал

Дуiзбург Бетайлiгунгсгезельшафт мбХ (ArcelorMittal Duisburg Beteiligung-
sgeselschaft mbH), якій належить 3671506780 акцій ПАТ "АрселорМіттал
Кривий Ріг", що складає 95,128264% від загальної кількості акцій, отрима-
но повідомлення про заміну члена Наглядової ради, відповідно до якого:

Припинено повноваження члена Наглядової ради Котхарі Рамеш Кумар
(паспорт: Р Z2986735 виданий 25.09.2014 в м. Брюссель, Бельгія). Акці-
ями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2
роки.

Набуто повноважень члена Наглядової ради п. Раман Карол (без обме-
ження повноважень). Акціями товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено
особу: відповідно до статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: віце-президент - головний бухгалтер групи,
АрселорМіттал Люксембург. Фізична особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.

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

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

3.2.Генеральний директор Кахлон Парамджіт Сінгх
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО -
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м. Хар-
ків, вул. Данилевського, буд. 19, тел. (057)714-05-60, е-mail:
ssr@grant.kharkov.ua, web-сторінка: grant.kharkov.ua

повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства:

Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів 04.06.2018 р.
У фізичної особи, що мала на рахунку власників цінних паперів ПАТ

"БАНК "ГРАНТ" більше 5% простих акцій, а саме 36 602 084 штук простих
акцій, що становить 91,5052% від статутного капіталу товариства, та 36
602 084 штук, що складає 91,5052% голосуючих акцій відбулися зміни. На
дату подання кількість цінних паперів становить 37 887 488 штук простих
акцій, що становить 94,7187% від статутного капіталу товариства, та 37
887 488 штук, що складає 94,7187% голосуючих акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством. Голова Правління Мартиросов Володимир Іванович. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Аг-
ропромтехпостач". Код за ЄДРПОУ: 00913574. Місцезнаходження:
25491, м.Кропивницький, вул.Мурманська, 15. Міжміський код, телефон
та факс: 0522-30-22-44. Електронна поштова адреса: aptp@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 00913574.smida.gov.ua.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.

Текст повідомлення:
В зв'язку із припиненням повноважень правління товариства рішен-

ням Наглядової ради з 04.06.2018 року припинено повноваження: Голо-
ва правління Степанов Віктор Олегович, розмір пакета акцій: 0%. На по-
саді перебував з 31.07.2015р. по 04.06.2018р. Член правління Леліков
Олександр Павлович, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебував з
31.07.2015р. по 31.07.2015р. Член правління Єременко Світлана Григо-
рівна, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебувала з 31.07.2015р. по
31.07.2015р. З 05.06.2018 р. обрано: Голова правління Асламов Юрій
Миколайович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років зай-
мав інші посади: заступник начальника відділу забезпечення ПАТ
"Електромашинобудівельний завод". Призначений на строк 3 роки.
Член правління Леліков Олександр Павлович, розмір пакета акцій: 0%.
Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник голови прав-
ління Кіровоградське ДП МТЗ "Агропромтехпостач". Призначений на
строк 3 роки. Член правління Єременко Світлана Григорівна, розмір па-
кета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займала інші посади: голов-
ний бухгалтер Кіровоградське ДП МТЗ "Агропромтехпостач", головний
бухгалтер ПАТ "Агропромтехпостач". Призначена на строк 3 роки. Поса-
дові особи згоди на оприлюднення паспортних даних не надали. Поса-
дові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Асламов Юрій Мико-
лайович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

04.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 04.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 146 на
суму 78 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 78
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 15,36%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф. 
05.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24432974
3. Місцезнаходження: 50095 м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564991623 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://ukraine.arcelormittal.com/in-
dex.php?id=298

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:
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 01.06.2018 від компанії АрселорМiттал

Дуiзбург Бетайлiгунгсгезельшафт мбХ (ArcelorMittal Duisburg Beteiligung-
sgeselschaft mbH), якій належить 3671506780 акцій ПАТ "АрселорМіттал
Кривий Ріг", що складає 95,128264% від загальної кількості акцій, отрима-
но повідомлення про заміну члена Наглядової ради, відповідно до якого:

Припинено повноваження члена Наглядової ради Котхарі Рамеш Кумар
(паспорт: Р Z2986735 виданий 25.09.2014 в м. Брюссель, Бельгія). Акці-
ями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2
роки.

Набуто повноважень члена Наглядової ради п. Раман Карол (без обме-
ження повноважень). Акціями товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено
особу: відповідно до статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: віце-президент - головний бухгалтер групи,
АрселорМіттал Люксембург. Фізична особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.

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

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

3.2.Генеральний директор Кахлон Парамджіт Сінгх

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС»

2. Код за ЄДРПОУ: 02969188
3. Місцезнаходження: 49035, м.Днiпро, вулиця Юдiна,будинок 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-789-04-02 056-789-38-85
5. Електронна поштова адреса: buh@oaoprogress.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.progressmeb.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення
про виплату дивiдендiв-25.04.2018р.Протокол №1.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
- 20.06.2018р.

розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв (грн)-0,50 грн. на одну просту iменну акцiю.Усього 1050300 грн.

Строк виплати дивiдендiв -до 24 жовтня 2018 року 
Спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Бочаров О.Є. 05.06.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО -
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

(код за ЄДРПОУ: 14070197), що знаходиться за адресою: 61001, м. Хар-
ків, вул. Данилевського, буд. 19, тел. (057)714-05-60, е-mail:
ssr@grant.kharkov.ua, web-сторінка: grant.kharkov.ua

повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства:

Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів 04.06.2018 р.
У фізичної особи, що мала на рахунку власників цінних паперів ПАТ

"БАНК "ГРАНТ" більше 5% простих акцій, а саме 36 602 084 штук простих
акцій, що становить 91,5052% від статутного капіталу товариства, та 36
602 084 штук, що складає 91,5052% голосуючих акцій відбулися зміни. На
дату подання кількість цінних паперів становить 37 887 488 штук простих
акцій, що становить 94,7187% від статутного капіталу товариства, та 37
887 488 штук, що складає 94,7187% голосуючих акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством. Голова Правління Мартиросов Володимир Іванович. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Аг-
ропромтехпостач". Код за ЄДРПОУ: 00913574. Місцезнаходження:
25491, м.Кропивницький, вул.Мурманська, 15. Міжміський код, телефон
та факс: 0522-30-22-44. Електронна поштова адреса: aptp@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 00913574.smida.gov.ua.
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.

Текст повідомлення:
В зв'язку із припиненням повноважень правління товариства рішен-

ням Наглядової ради з 04.06.2018 року припинено повноваження: Голо-
ва правління Степанов Віктор Олегович, розмір пакета акцій: 0%. На по-
саді перебував з 31.07.2015р. по 04.06.2018р. Член правління Леліков
Олександр Павлович, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебував з
31.07.2015р. по 31.07.2015р. Член правління Єременко Світлана Григо-
рівна, розмір пакета акцій: 0%. На посаді перебувала з 31.07.2015р. по
31.07.2015р. З 05.06.2018 р. обрано: Голова правління Асламов Юрій
Миколайович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років зай-
мав інші посади: заступник начальника відділу забезпечення ПАТ
"Електромашинобудівельний завод". Призначений на строк 3 роки.
Член правління Леліков Олександр Павлович, розмір пакета акцій: 0%.
Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник голови прав-
ління Кіровоградське ДП МТЗ "Агропромтехпостач". Призначений на
строк 3 роки. Член правління Єременко Світлана Григорівна, розмір па-
кета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займала інші посади: голов-
ний бухгалтер Кіровоградське ДП МТЗ "Агропромтехпостач", головний
бухгалтер ПАТ "Агропромтехпостач". Призначена на строк 3 роки. Поса-
дові особи згоди на оприлюднення паспортних даних не надали. Поса-
дові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Асламов Юрій Мико-
лайович.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

04.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 04.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 146 на
суму 78 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 78
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 15,36%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф. 
05.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24432974
3. Місцезнаходження: 50095 м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564991623 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://ukraine.arcelormittal.com/in-
dex.php?id=298

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:
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 01.06.2018 від компанії АрселорМiттал

Дуiзбург Бетайлiгунгсгезельшафт мбХ (ArcelorMittal Duisburg Beteiligung-
sgeselschaft mbH), якій належить 3671506780 акцій ПАТ "АрселорМіттал
Кривий Ріг", що складає 95,128264% від загальної кількості акцій, отрима-
но повідомлення про заміну члена Наглядової ради, відповідно до якого:

Припинено повноваження члена Наглядової ради Котхарі Рамеш Кумар
(паспорт: Р Z2986735 виданий 25.09.2014 в м. Брюссель, Бельгія). Акці-
ями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2
роки.

Набуто повноважень члена Наглядової ради п. Раман Карол (без обме-
ження повноважень). Акціями товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено
особу: відповідно до статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: віце-президент - головний бухгалтер групи,
АрселорМіттал Люксембург. Фізична особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.

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

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

3.2.Генеральний директор Кахлон Парамджіт Сінгх

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №106, 6 червня 2018 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «СІТІБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, 
+380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
Положення: рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів

ІІ. Текст повідомлення
04 червня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення 

(протокол № 142 вiд 04.06.2018р.) про схвалення значного правочину, вчи-
неного Банком 01 червня 2018 року: предмет значного правочину - купiвля 
Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України; вартiсть 
предмету значного правочину – 3 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 19 007 612 тис. грн. 
Спiввiдношення вартостi предмету правочину до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 18.41%.

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

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

2. в.о. Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК» _________ Мікулицька Г.А. 
 (підпис) 
     М.П.  04.06.2018

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СІТІБАНК»

До уваги власників облігацій ДІУ!
ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за 

умовами Проспекту емісії облігацій «X2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 
27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з 
розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення 
протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати по-

чатку двадцятого другого відсоткового періоду та закінчуючи останньою 
датою двадцять другого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, 
який був встановлений на двадцять другий відсотковий період по облігаці-
ях ДІУ серії «Y2», на двадцять третій відсотковий період залишається без 
змін на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних у 
гривні.

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 "Страхова компанiя 
"Саламандра-Україна"

2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000 мiсто Полтава 

вул. Пушкiна, 47
4. Міжміський код, телефон та факс 0532503035 0532503035
5. Електронна поштова адреса t.fidzina@salamandra.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.salamandra.ua

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

II. Текст повідомлення 
04 червня 2018 року Наказом Голови Правлiння Товариства №58-к/тр 

вiд 04.06.2018р. призначено на посаду Головного бухгалтера Товариства 
Мизюру Наталiю Олексiївну з 05 червня 2018 року, згоди на розкриття пас-
портних даних посадова особа не надала. Розмiр пакету акцiй емiтента, 

який належить посадовiй особi, складає 0 грн., частка посадової особи в 
статутному капiталi емiтента складає 0 %. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п'ять рокiв 
посадова особа займала такi посади: Головний бухгалтер ТОВ «ПСВ-
Iнжинiринг», Головний бухгалтер ПП «Рулет». Посадову особу призначено 
безтермiново.

05 червня 2018 року Наказом Голови Правлiння Товариства №59-к/тр 
вiд 05.06.2018р. було припинено повноваження Головного бухгалтера То-
вариства Козарь Алiни Володимирiвни з 05.06.2018р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному 
капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, складає 0 %, розмiр паке-
та акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає 0 грн. Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. По-
садова особа перебувала на посадi з 14 березня 2018 року. 

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

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

2. Найменування посади Павлюченко Т.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.06.05

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “САЛАМАНДРА-УКРАЇНА”

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ 

ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 14022407
3. Місцезнаходження 40031, м. Суми, проспект Курський, 147-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 67-12-50; 67-12-50
5. Електронна поштова адреса a.mazyar@technologia.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації technologia.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емі-

тента
ІІ. Текст повідомлення

Рiшення про призачення на посаду прийнято 01.06.2018 року На-
глядовою радою Приватного акціонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ» 

у відповідності до положень 10.5.3 Статуту Товариства. 
Посадова особа Рева Валерій Григорович (паспорт: серiя МА 

676988, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області), 
Технічний директор, призначена на посаду Члена Правління. Розмiр 
пакету акцій емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який об-
рано особу, - до переобрання складу Правління.

Посади, яку обіймала ця особа протягом останніх п’яти рокiв: 
начальник відділу розвитку виробництва АТ «ТЕХНОЛОГІЯ», 
начальник виробництва ТОВ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА», Перший 
заступник Генерального директора-начальник виробництва  
ТОВ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА», Технічний директор АТ «ТЕХНОЛОГІЯ».

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

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

Голова Правління  В.М. Мерзлий
04.06.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Здійснення емітентом публічної пропозиції 
цінних паперів буде врегульовано

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) на засіданні, що відбулося 1 червня 
2018 року, схвалила проект Положення про здійснення 
публічної пропозиції цінних паперів.

Це новий комплексний нормативно-правовий акт, розро-
блений відповідно до останніх змін законодавства, зокрема, 
Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів № 2210-VIII від 
16.11.2017 року, яким передбачено внесення змін до низки 
положень Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» та Закону України «Про акціонерні товариства».

Нагадаємо, що відповідно до вимог законодавства 
складання і затвердження проспекту емісії є обов’язковим 
при здійсненні публічної пропозиції цінних паперів. Про-
спект емісії повинен забезпечувати надання інвестору 
всієї необхідної інформації для прийняття зваженого ін-
вестиційного рішення про придбання цінних паперів, 
щодо яких оформлено проспект.

Крім того, законом встановлено, що всі базові про-
спекти емісії, зареєстровані до дати набрання чинності 
законом, стануть недійсними.

Проект Положення визначає такі питання:
• порядок публічної пропозиції цінних паперів емітен-

том у процесі їх емісії;
• порядок публічної пропозиції емітентом щодо вику-

плених власних акцій;
• порядок публічної пропозиції цінних паперів оферен-

том;
• перелік документів, необхідних для затвердження 

базового проспекту, а також порядок затвердження про-
спекту та додатків до нього, підготовлених емітентом в 
процесі емісії, емітентом щодо викуплених власних ак-
цій, оферентом;

• причини відмови у затвердженні проспекту емісії цін-
них паперів;

• орієнтовний перелік суттєвих змін, поява чи виявлен-
ня яких може бути підставою для оформлення відповід-
них змін та/або доповнень до проспекту;

• вимоги щодо оприлюднення проспекту емісії цінних 
паперів і додатків до нього;

• строк оприлюднення публічної пропозиції цінних па-
перів;

• вимоги до відомостей, які має включати проспект та 
окремі його частини;

• порядок поєднання емісії цінних паперів із здійсненням 
публічної пропозиції таких цінних паперів у процесі їх емісії;

• порядок вибору емітентом складу проспекту з базо-
вого проспекту, що містить всю важливу інформацію про 
емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публіч-
на пропозиція.

Комісія розміщуватиме інформацію про всі публічні 
пропозиції цінних паперів на своєму веб-сайті.

фондовые индексы Украины в 
понедельник продолжили 

разнонаправленную динамику
Украинские биржевые индексы в понедельник продол-

жили наметившуюся во второй половине прошлой неде-

ли разнонаправленную динамику: индикатор «Украин-
ской биржи» (УБ) снизился на 0,41% - до 1669,82 пункта, 
индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 452,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 210 тыс. грн, в том чис-
ле акциями – 202 тыс. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 475,89 млн грн, в 
том числе акциями – 0,32 млн грн.

Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги 
«Донбассэнерго» (-4,95%), «Центрэнерго» (-2,08%) и 
«Укрнафты» (-0,66%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль 
(+1,01%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Бан-
ка Аваль (+3,03%) и «Центрэнерго» (-1,26%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник снизился на 0,13% - до 482,76 пункта при 
объеме торгов 15,6 млн злотых (114,7 млн грн).

В «индексной корзине» подешевели акции «Астарты» 
(-0,49%) и «Кернела» (-0,38%).

Выросли в цене акции KSG Agro (+4,04%), «Агротона» 
(+2,96%) и агрохолдинга ИМК (+1,2%).

ЕцБ в мае сократил долю итальянских 
гособлигаций в QE

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в мае сократил 
долю итальянских активов, преимущественно гособли-
гаций, приобретаемых в рамках программы количествен-
ного смягчения (QE).

В общей сложности на долю итальянских долговых 
обязательств в мае приходилось 15% чистых покупок 
ЕЦБ - минимальное значение показателя с начала дей-
ствия QE, запущенной в марте 2015 года, свидетель-
ствуют данные, обнародованные центробанком еврозо-
ны. При этом в абсолютном выражении сумма составила 
3,6 млрд евро, и ранее она бывала меньше - например, 
в январе или марте текущего года.

Для сравнения: доля долговых обязательств Герма-
нии в чистых покупках ЕЦБ в рамках QE в прошлом ме-
сяце равнялась 28%.

В рамках QE центробанк еврозоны обещал выкупать 
бумаги примерно на 30 млрд евро как минимум до конца 
сентября текущего года. В мае объем покупок составил 
31,6 млрд евро. Общий объем QE на конец мая состав-
лял 2,43 трлн евро.

Новые данные ЕЦБ могут дать итальянским евроскеп-
тикам еще один аргумент в пользу охлаждения отноше-
ний с валютным блоком, пишет Financial Times.

Цены гособлигаций Италии резко снизились с середи-
ны мая, поскольку инвесторов напугали планы популист-
ских партий «Лига» и «Пять звезд», пытавшихся догово-
риться о формировании коалиционного правительства, 
в отношении бюджета, госдолга и собственной итальян-
ской валюты. Спред доходности итальянских и герман-
ских бондов достиг максимума за пять лет, стоимость 
новых заимствований для Рима существенно увеличи-
лась.

Ведущий экономический советник «Лиги» Клаудио 
Борги заявил, что не удивлен данными ЕЦБ и высокой 
долей германских гособлигаций в QE. «После того, как 
Драги (глава ЕЦБ - ИФ) пообещал сделать все возмож-
ное (для сохранения еврозоны - ИФ), крупнейшим игро-
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ком на рынке итальянских гособлигаций был ЕЦБ и он 
устанавливал цену», - считает эксперт.

В мае, после обвала цен на госбумаги Италии, ее по-
литические деятели заявляли о попытках оказать влия-
ние на политику страны через долговые рынки. Некото-
рые из них даже утверждали, что действия ЕЦБ 
усиливают колебания.

«Наибольшее влияние на цену оказывают не обыч-
ные игроки рынка, а ЕЦБ», - отметил в понедельник  
К. Борги.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что доля приобретае-
мых облигаций сократилась в мае не только для Италии, 
но и для ряда других стран еврозоны, в том числе Ав-
стрии, Бельгии и Франции. «Эти изменения являются 
результатом согласованных и доведенных до всеобщего 
сведения правил о сроках реинвестирования», - гово-
рится в документе.

В апреле был особенно высок объем погашения гер-
манских бондов, что повлекло более значительные по-
купки обязательств этой страны в мае, отмечает ЕЦБ.

Доллар стабилизировался  
в ожидании саммита G7

Доллар стабилизировался во вторник по отношению к 
большинству мировых валют в ожидании саммита G7 на 
уровне глав государств и правительств, который прой-
дет в конце недели в Канаде, сообщает агентство 
Bloomberg.

В числе основных тем саммита, как ожидается, будут 
вопросы внешней торговли.

Активность на рынке Forex ниже обычного в отсут-
ствие существенных факторов, способных повлиять на 
динамику основных валют. Для руководителей Феде-
ральной резервной системы (ФРС) действует традици-
онный период молчания перед очередным заседанием, 
которое пройдет 12-13 июня.

Пара евро/доллар к 9:10 мск торговалась на уровне 
$1,1688 по сравнению с $1,1699 на закрытие предыду-
щих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте повысился менее 
чем на 0,1% - до 109,90 иены, евро остается у 128,44 
иены, как и накануне.

«Инвесторы взяли небольшую паузу перед события-
ми следующей недели, когда за заседанием ФРС сразу 
же последует встреча ЕЦБ, - считает главный рыночный 
аналитик Shinkin Asset Management Co. в Токио Дзюн 
Като. - Риск распродажи доллара создают такие факто-
ры, как торговые разногласия США с другими странами 
- теперь не только Китаем, но и ЕС, Мексикой, Канадой, 
а также потенциальное разочарование от встречи глав 
государств США и КНДР».

Резервный банк Австралии во вторник оставил базо-
вую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5% годо-
вых. Она находится на этой отметке с середины 2016 
года.

Вместе с тем австралийский доллар подешевел на 
0,2%, поскольку данные о дефиците текущего счета пла-
тежного баланса страны были слабее ожиданий рынка. 
Отрицательное сальдо уменьшилось с 14,661 млрд австра-
лийских долларов в IV квартале 2017 года до 10,469 млрд 
австралийских долларов в I квартале- минимума за год. 

Однако аналитики в среднем ожидали уменьшения до 
9,9 млрд австралийских долларов.

Нефть вяло дорожает во вторник  
после резкого падения накануне,  

Brent поднялась до $75,36 за баррель
Цены на нефть эталонных марок сдержанно повыша-

ются в ходе торгов во вторник, рынок стабилизировался 
после резкого падения накануне, связанного с ожидани-
ями постепенного наращивания добычи Организацией 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:18 мск увеличилась на $0,07 
(0,09%) - до $75,36 за баррель. В понедельник контракты 
упали в цене на $1,50 (1,95%) - до $75,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подня-
лась к этому времени на $0,30 (0,46%) - до $65,05 за 
баррель. Накануне WTI с поставкой в июле подешевела 
на $1,06 (1,61%) - до $64,75 за баррель.

Между тем цены на канадскую нефть выросли в по-
недельник рекордными темпами - на $12,20 за бар-
рель, поскольку компания Enbridge отказалась от пла-
нов ужесточить правила отгрузки нефти. Спред цены с 
WTI сократился до минимума с 16 мая, теперь марка 
Western Canadian Select стоит на $13,80 меньше, чем 
WTI.

Аналитики ожидают повышенной волатильности на 
нефтяном рынке до заседания ОПЕК 22-23 июня.

«Похоже, вероятность повышения текущих лимитов 
добычи нефти, особенно Саудовской Аравией и Росси-
ей, повышается», - отметил один из редакторов специа-
лизированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

С конца мая нефть Brent подешевела примерно на 5% 
на этих ожиданиях.

Рост деловой активности в мире 
замедляется и ухудшает перспективы 

финансовых рынков
Фондовые индексы в первые недели 2018 года обно-

вили исторические максимумы, но затем перешли к сни-
жению, и последние данные, свидетельствующие о не-
сомненном торможении ряда показателей деловой 
активности в Европе и других регионах, не предвещают 
новых рекордов на финансовых рынках, пишет The Wall 
Street Journal.

Общемировой индекс менеджеров закупок (PMI) в 
перерабатывающей промышленности в мае замедлил 
рост до минимума за девять месяцев, свидетельствуют 
данные рассчитывающих его JPMorgan Chase и IHS 
Markit. Индикатор опустился до 53,1 пункта.

Во вторник будет обнародован аналогичный индекс 
деловой активности в сфере услуг за май. В апреле он 
опустился до 53,8 пункта с 54,8 пункта в марте.

Значения PMI выше 50 пунктов говорят о продолже-
нии роста в соответствующем секторе, хотя и более 
медленными темпами.

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий 
цены на морские перевозки насыпных и навалочных гру-
зов по всему миру, испытывает понижательное давле-
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ние с декабря. В начале весны он немного отыграл па-
дение, но к 1 июня его снижение с последнего пика 
достигло 22%.

В 2008 году обвал Baltic Dry был одним из самых яр-
ких сигналов, предвещавших резкий спад в экономике и 
на финансовых рынках: в мае того года индикатор до-
стигал пика, а к июлю потерял уже 30%.

Снижаются и цены на медь, также один из важных ба-
рометров экономической активности.

По данным Citigroup, макроэкономические показатели 
в развитых странах существенно отклоняются от ожида-
ний аналитиков в худшую сторону. Между тем в течение 
2017 года статданные в основном преподносили рынку 
приятные сюрпризы.

Никто из экономистов не ждет рецессии в США и других 
развитых странах в ближайшее время, отмечает WSJ. Од-
нако темпов роста экономики, вероятно, будет недостаточ-
но, чтобы возобновить активное долгосрочное ралли.

Росту рынка акций также препятствует осторожность 
инвесторов, опасающихся геополитических и внешне-
торговых рисков.

В сложившихся условиях многие аналитики, включая 
экспертов Citi и PIMCO, ожидают сохранения повышен-
ной волатильности.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПТ «ФОРТ ЛОМБАРД» ЛАВРЕНТЬЄВА О.І. І К 8
2. ПАТ 2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ 5
3. ТОВ АГРІКОЛЬ-САМАРА 14
4. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 31
5. ПРАТ АЙБОКС БАНК 7
6. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 13
7. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 31
8. ПРАТ БУСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 9
9. ТОВ ВІКТОРІЯ АГРОЕКСПО 30

10. ПРАТ ГАЛАН 29
11. ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 32
12. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 7
13. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСТОБУДІВНИК» 29
14. ПРАТ ЕНРАН 30
15. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 5
16. ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 9
17. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» 8
18. ПАТ КИЇВГАЗ 28
19. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 10
20. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 31
21. АТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 29
22. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 9
23. ПРАТ ПІДВОДТРУБОПРОВІД 30
24. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 11
25. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 5
26. ПРАТ ПРОГРЕС 31
27. ПРАТ САВОЙ ГОТЕЛЬ ВІННИЦЯ 10
28. ПАТ СІТІБАНК 32
29. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.» 9
30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 7
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» 32
32. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 6
33. ПРАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 30
34. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 32
35. ПРАТ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС 5
36. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ) 12
37. ДК УКРСПЕЦЕКСПОРТ 12
38. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА МЕБЛІ 5
39. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА МЕБЛІ 6
40. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ» 7
41. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 10
42. ПАТ ЮНЕКС БАНК 8
43. ПАТ ЮНЕКС БАНК 12
44. ПАТ ЮНЕКС БАНК 13
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