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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

03.09.2018 року   м. Київ   № 133 /100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії 
від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – По-
рядок),  затвердженого  рішенням  Комісії  від  25  жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (зі змі-
нами),  а  саме  підпунктами  5.1,  5.3  пункту  5  розділу  ІV 
Порядку, щодо
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІВ  ІНТЕРБІЛАНЦ  АУДИТ»  (ТОВ  «ІВ  ІНТЕРБІЛАНЦ  
АУДИТ»),  код  за  ЄДРПОУ  36137959,  04071,  м. Київ, 
вул. Ярославська, буд. 6, свідоцтво про внесення до ре-
єстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудитор-
ською палатою України (далі - АПУ) № 4204 від 30 жов-
тня 2008 року, терміном чинності до 26 червня 2023 року, 
свідоцтво  про  відповідність  системи  контролю  якості 
(чинне до 31 грудня 2021 року) видане відповідно до рі-
шення АПУ від 29 вересня 2016 року № 330/4, інформа-
ція про керівника та працівників аудиторської фірми, які 
безпосередньо братимуть участь у проведенні аудитор-

ських перевірок професійних учасників ринку цінних па-
перів:
Кондратьєв М.М. – на посаді генерального директора;
Подолян І.М. – на посаді начальника відділу аудиту;
Сандакова А.В. – на посаді аудитора,

УСТАНОВИЛА:
за результатами розгляду пакету документів ТОВАРИ-

СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВ ІНТЕР-
БІЛАНЦ АУДИТ» (ТОВ «ІВ ІНТЕРБІЛАНЦ АУДИТ» (далі - 
ТОВ  «АФ  «ІВ  ІНТЕРБІЛАНЦ АУДИТ»)  (вх. № 28274  від  
23 серпня 2018 року) встановлено відсутність:
• інформації в анкеті щодо ділової репутації керівника 

та працівників аудиторської фірми щодо підвищення ква-
ліфікації відповідно до Положення про порядок навчання 
та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвер-
джене  рішенням  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та 
фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, заре-
єстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  8  жовтня 
1996 року за № 584/1609;
• завірених підписом керівника та печаткою аудитор-

ської фірми (за наявності) копій документів, що підтвер-
джує проходження навчання шляхом підготовки за відпо-
відною  програмою,  затвердженою  АПУ  відповідно  до 
Закону  України  «Про  аудиторську  діяльність»  та  пого-
дженою з Комісією; 
•  завіреної  підписом  керівника  та  печаткою аудитор-

ської фірми копії сертифіката аудитора – керівника фір-
ми  Кондратьєва  М.М.,  який  безпосередньо  братиме 
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участь  у  проведенні  аудиторських  перевірок  професій-
них учасників ринку цінних паперів;
• електронної форми документів, визначеної пунктом 

3  розділу  ІІІ  Порядку,  яка  складається  з  електронних 
файлів,  структура  яких  визначається  документом 
НКЦПФР нормативно-технічного характеру.
Враховуючи  викладене  та  на  підставі  підпунктів  5.1, 

5.3 пункту 5 розділу IV Порядку,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити  ТОВ  «ІВ  ІНТЕРБІЛАНЦ  АУДИТ»  (код  за 
ЄДРПОУ 36137959) у внесенні до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії  Хромаєв Т.З.

ІНфОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних 
паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, 
т.в.о. директора  департаменту  реєстрації  емісій  цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації  випусків  акцій,  затвердженого  рішенням На-
ціональної  комісії  з цінних паперів  та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно  до  документів,  наданих  ПрАТ «Краматор-
ський завод металевих конструкцій» (вул. Радгоспна, 
15,  м. Краматорськ,  Донецька обл.,  84306  код  за 
ЄДРПОУ: 01412242) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного  товариства,  зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Краматорський  завод металевих  конструк-
цій» — розпорядження № 267-Кф-З від 04 вересня 
2018 року. 
Дата,  з  якої  забороняється  вчинення  правочинів, 

пов’язаних  з переходом прав власності  на акції,  та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 
«06» вересня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, 
т.в.о. директора  департаменту  реєстрації  емісій  цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації  випусків  акцій,  затвердженого  рішенням На-
ціональної  комісії  з цінних паперів  та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно  до  документів,  наданих ПАТ «меганом» 
(вул. Хрещатик,  19А,  м. Київ,  01001,  код  за  ЄДРПОУ: 
01549366) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням  акціонерного  товариства,  зупинено  обіг  акцій 
ПАТ «Меганом» — розпорядження № 268-Кф-З від 
04  вересня 2018 року. 
Дата,  з  якої  забороняється  вчинення  правочинів, 

пов’язаних  з переходом прав власності  на акції,  та об-

межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 
«06» вересня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, 
т.в.о. директора  департаменту  реєстрації  емісій  цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації  випусків  акцій,  затвердженого  рішенням На-
ціональної  комісії  з цінних паперів  та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Красноград-
ської міжвідомчої пересувної механізованої колони 
№28» (вул. Соборна, 60, м. Красноград, Харківська обл., 
63304, код за ЄДРПОУ: 01350707) на зупинення обігу ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Красноградської міжвідомчої 
пересувної  механізованої  колони  №28»  — розпоря-
дження № 269-Кф-З від 04 вересня 2018 року. 
Дата,  з  якої  забороняється  вчинення  правочинів, 

пов’язаних  з переходом прав власності  на акції,  та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 
«06» вересня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, 
т.в.о. директора  департаменту  реєстрації  емісій  цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації  випусків  акцій,  затвердженого  рішенням На-
ціональної  комісії  з цінних паперів  та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Ви-
ноградівське автотранспортне підприємство 12144» 
(вул. Івана Франка, 84, м. Виноградів, Закарпатська обл., 
90300,  код  за  ЄДРПОУ:  03353584)  на  скасування  реє-
страції випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного  товариства,  скасовано  реєстрацію  випуску  акцій 
ПрАТ «Виноградівське  автотранспортне  підприємство 
12144».  Свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій 
ПрАТ «Виноградівське  автотранспортне  підприємство 
12144» від 21 квітня 2011 року №16/07/1/11, видане За-
карпатським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 224-Кф-С-А від 03 вересня 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, 
т.в.о. директора  департаменту  реєстрації  емісій  цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації  випусків  акцій,  затвердженого  рішенням На-
ціональної  комісії  з цінних паперів  та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «ма-
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малигівський гіпсовий завод» (вул. Головна, 53, с. Ма-
малига,  Новоселицький  р-н.,  Чернівецька обл.,  60364, 
код за ЄДРПОУ: 05383276) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Ма-
малигівський гіпсовий завод». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» від 
21 вересня 2016 року №94/1/2016, видане 12.01.2017 року 
Національною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового 

ринку, анульовано – розпорядження № 225-Кф-С-А від 
04 вересня 2018 року. 

04.09.2018 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.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ 
«КИЇВМIСЬКБУД-2»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

04012661

3. Місцезнаходження емітента 03151 м.Київ вул. Народного 
ополчення, 26-А

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044) 249-02-14 249-02-14

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

176@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://kgs2.kiev.ua/index.php/about

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

2. Текст повідомлення. Рiшенням в.о.  генерального директора 
(Наказ №149-к вiд 03.09.2018 р.) посадова особа головний бухгал-
тер Кротюк Світлана Григорівна призначена на посаду з 03.09.18р. 
Рiшення  прийнято  на  пiдставi  заяви  про  переведення  на  посаду. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступ-
ник  головного бухгалтера ПрАТ «Трест  «Київмiськбуд-2»,  головний 
бухгалтерТОВ «СВ-РІЕЛТ», головний бухгалтер ТОВ «ДІЛАЙВЕСТ», 
головний бухгалтер ТОВ «БУД-ТРАНС Сервіс». Рiшенням в.о. гене-
рального директора  (Наказ №148-к  вiд  03.09.2018р.) Лисак Надiя 
Василiвна звiльнена  з  посади  головного  бухгалтера.  Рiшення 
прий нято на пiдставi заяви про переведення на іншу посаду. Особа 
не  надала  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Акцiями  Товари-
ства  не  володiє.  Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 20.11.2017р. по 03.09.2018р. 3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена ниж-
че, підтверджує достовірність  інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 3.2.  Найменування  посади.  В.о.  Генерального  директора 
Iголкiн Олег Євгенович

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «КИЇВмIСЬКБУД-2»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

РИСТВО «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01886224
3.  Місцезнаходження:  18005  мiсто  Черкаси,  вулиця  Гоголя,  буди-

нок  421
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 33-03-85, 33-03-85
5. Електронна поштова адреса: 01886224@afr.com.ua, vtorresurs505@

ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням  Наглядової  ради  ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»  від 

31.08.2018 року  (Протокол  № 87  засідання  Наглядової  ради  від 
31.08.2018 року) припинено повноваження Голови правління Гаврилен-

ка Олександра Григоровича, згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення 
повноважень: заява Гавриленка О.Г. Посадова особа є акціонером това-
риства  і  володіє  часткою  у  статутному  капіталі  товариства  в  розмірі 
0,330295 %.  Особа  перебувала  на  посаді  Голови  правління  з 
05.04.2016 року по 31.08.2018 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням  Наглядової  ради  ПрАТ «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»  від 
31.08.2018 року  (Протокол  засідання  Наглядової  ради  №87  від 
31.08.2018 року), обрано Головою правління Бойко Аліну Станіславівну, 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, 
не отримано. Посадова особа є акціонером товариства і володіє част-
кою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,571575 %. Особа об-
рана  на  посаду  терміном  на  5 років.  Інші  посади,  які  обіймала  особа 
протягом останніх п'яти років: економіст, заступник голови правління з 
фінансових питань та економіки. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі 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 із законодавством.

2. Голова правлiння Бойко Аліна Станіславівна  03.09.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
(код за ЄДРПОУ 23226362), емітент облігацій, повідомляє, що 

згідно  з  інформацією  про  випуск  облігацій,  зареєстрованою  в 
ДКЦПФР 29 серпня 2005р. (реєстраційне свідоцтво №215/2/05), 
прийнято рішення про встановлення розміру процентної ставки 
за облігаціями серії А по п’ятдесят третій –п’ятдесят четвертий 
процентній виплаті на рівні 17,5% річних.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Затверджено 
Протокол наглядової ради № 16/08
від 16.08.2018 року
До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Сортнасіннєовоч-Львів» (код ЄДРПОУ 00492302)
місцезнаходження товариства: 79019, м. Львів, проспект В.Чор-

новола, 45А, корп. 13
Повідомляємо Вас про скликання Загальних зборів акціонерів, 

що відбудуться 05 жовтня 2018 року  за адресою: Львівська об-
ласть, м. Львів, просп. В. Чорновола, 45а, корп. 13, 2 поверх, кабінет 
№ 2.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерів буде складено станом на 24:00 год. 01 жовтня 2018 року.

Початок зборів: 09:00 год. 05 жовтня 2018 року. Реєстрація акціоне-
рів: з 08:00 до 08:45 год. 05 жовтня 2018 року.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники 
акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного за-
конодавства України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерів товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4.  Звіт  Наглядової  ради  Товариства  про  результати  фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік на підставі ауди-
торських висновків.

6. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину Това-

риством.
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Про затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду та 

Виконавчий орган Товариства.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Мавдрик Г.П.- голова ко-
місії, Когута Т.Р. - член комісії.

2. Обрати Брезіцьку Г.Р. головою, а Литвин О.І. секретарем загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «Сортнасіннєовоч-Львів».

3.  Затвердити  звіт  президента  Товариства  Брезіцького  Н.Р.  про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

4.  Затвердити  звіт  Наглядової  ради  Товариства  про  її  діяльність  за 
2017 рік.

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік на підставі аудитор-
ського висновку.

6. Розподіл прибутку Товариства не здійснювати, а скерувати його на 
виконання поточних зобов’язань Товариства. У зв’язку з відсутністю в Това-
риства збитків, питання щодо їх розподілу не вирішується.

7.  Надати  попередню  згоду  на  вчинення  протягом  одного року,  з  дня 
прийняття  цього  рішення,  Товариством  правочинів  (правочину),  ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що буде предметом таких (такого) право-
чинів  (правочину),  становитиме  50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Сортнасіннєовоч-Львів», та 
доручити президентові Товариства здійснити заходи щодо державної реє-
страції нової редакції Статуту, з правом передоручення.

9. Затвердити Положення про Загальні Збори Товариства, Наглядову 
Раду та Виконавчий орган Товариства.

Інформація  з  проектом рішень щодо  кожного  з  питань,  включених до 
проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч.4 ст. 35 Закону 
України  «Про  акціонерні  товариства»  розміщена  на  власному  веб-сайті 
ПрАТ «Сортнасіннєовоч-Львів»,  за  адресою:  http://sortnasinjeovoch.
emitents.net.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомлювати-
ся з документами, необхідними для підготовки до загальних зборів  і при-
йняття рішень з питань порядку денного починаючи з 04 вересня 2018 року 
в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10:00 до 13.00 год. за адресою: Львів-
ська область, м. Львів, просп. В. Чорновола, 45а, корп. 13, 2 поверх, кабі-
нет № 2 на  підставі  письмової  заяви. Посадова  особа,  відповідальна  за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради 
Литвин Оксана Іванівна. 

Довідки за телефоном: 252-02-67. 
До дати проведення загальних зборів акціонери ПрАТ «Сортнасіннєовоч-

Львів» мають  право  письмово  задавати  Товариству  запитання щодо  пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів.

Кожен акціонер також має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного  загальних  зборів  товариства, а  також 
щодо  нових  кандидатів  до  складу  органів  товариства,  кількість  яких  не 
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вно-
сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акці-
онерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не 
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включен-
ня  нових  питань  до  проекту  порядку  денного  повинні  містити  відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція  до  проекту  порядку  денного  загальних  зборів  товариства 
подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількість, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту  пропозиції  до  питання  та/або  проекту  рішення,  а  також  кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства. У разі подання акціонером про-
позиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового 
припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно 
обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови 
колегіального  виконавчого  органу  акціонерного  товариства  (особи,  яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначен-
ня особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Акціонер  товариства  для  участі  в  загальних  зборах може мати  пред-
ставника. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на за-
гальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноваже-
на  особа  юридичної  особи.  Акціонер  має  право  призначити  свого 
представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-
який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконав-
чий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу това-
риства про призначення, заміну або відкликання свого представника може 
здійснюватися  за  допомогою  засобів  електронного  зв’язку  відповідно  до 
законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі 
та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчу-
ється  нотаріусом або  іншими  посадовими особами,  які  вчиняють  нотарі-
альні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встанов-
леному  Національною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку 
порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із за-
значенням 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 на свій розсуд. Акціонер має право 
видавати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період

2017 2016
Усього активів 8765,0 6820,5
Основні засоби 1079,9 1017,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2316,1 1906,7
Сумарна дебіторська заборгованість 4903,0 3757,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 138,2
Нерозподілений прибуток -741,5 -865,6
Власний капітал 803,2 679,1
Статутний капітал 1198,5 1198,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7961,8 6141,1
Чистий прибуток (збиток) 124,1 109,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4794000,00 4794000,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)
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Голова наглядової ради ПрАТ «Сортнасіннєовоч-Львів» 
О.І. Литвин

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ-ЛЬВІВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

«Антал-Експерт»
2. Код за ЄДРПОУ: 14237421
3. Місцезнаходження: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 612854 д/в
5. Електронна поштова адреса: antal@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням  Наглядової  ради  Приватного  акціонерного  товариства 
«Антал-Експерт»  31.08.2018  припинено  повноваження  виконуючого 
обов’язки директора Чаленка Валерія Юрійовича в зв’язку з закінченням 

строку дії повноважень, перебував на посаді з 23.05.2018. Особа акціями 
емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Рішенням  Наглядової  ради  Приватного  акціонерного  товариства 
«Антал-Експерт» 31.08.2018 обрано на посаду директора Чаленка Валерія 
Юрійовича з 01.09.2018 згідно зі Статутом на підставі його заяви, термін 
повноважень по 30.08.2019 включно. Особа акціями емітента не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які особа обійма-
ла  протягом  останніх  5 років:  з  05.01.2011  по  22.05.2018  оцінювач  в 
ПрАТ «Антал-Експерт»,  з  23.05.2018  виконуючий  обов’язки  директора 
ПрАТ «Антал-Експерт».

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

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

2. Директор Чаленко Валерій Юрійович (підпис) М.П. 04.09.2018.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАЛ-ЕКСПЕРТ»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
 емітента

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

«Чернігівський завод «Металіст»
2. Код за ЄДРПОУ: 02972523
3. Місцезнаходження: 14017, м. Чернігів, вул. Промислова, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 4-40-60 (04622) 4-40-60
5. Електронна поштова адреса: metalіst@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЧЗ «Металіст» 31.08.2018 переобра-

но на новий термін директора  Ільїна Михайла Анатолійовича у зв'язку  із 
закінченням терміну дії повноважень згідно зі Статутом, термін повнова-
жень подовжено по 30.08.2019 включно. Особа акціями емітента не воло-
діє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які особа обій-
мала протягом останніх 5 років: з 01.06.2010 виконуючий обов’язки дирек-
тора ПАТ «ЧЗ «Металіст»,  з  15.07.2014 директор ПАТ «ЧЗ «Металіст»,  з 
15.07.2016 директор ПрАТ «ЧЗ «Металіст».

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

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

2. Директор Ільїн михайло Анатолійович  (підпис) М.П.     04.09.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКИй ЗАВОД «мЕТАЛІСТ»

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

емітента
I. Загальні відомості

1.  Повне  найменування  емітента  Приватне  акцiонерне  товариство 
«Спецiалiзове автотранспортне пiдприємство 2302»

2. Код за ЄДРПОУ 24357540
3. Місцезнаходження 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Автомобі-

лістів, 7
4. Міжміський код, телефон та факс 0472632451 
5. Електронна поштова адреса em24357540@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації em24357540.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно  до  Наказу  по  пiдприємству  № 37-к  вiд  03.09.2018 року 

звiльнено з посади головного бухгалтера Парфьонову Тетяну Петрiвну за 
згодою  сторiн.  Строк,  протягом  якого  перебувала  на  посадi  –  7  рокiв. 
Володiє  часткою  у  статутному  капiталi  емiтента  –  0,0 %.  Непогашеної 
судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не має. Посадова  особа  не 
надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Вiдповiдно до Наказу по 
пiдприємству № 37-к вiд 03.09.2018 року призначено на посаду головного 
бухгалтера Фурт  Iрину Миколаївну термiном - безстроково. Останiх п‘ять 
рокiв  працювала  головним  бухгалтером  ТОВ  «Торговий  дiм  «Черкаська 
Продовольча компанiя». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 
0,0 %. Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не має. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних.

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

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

Директор  Шумський Валерiй михайлович
03.09.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕцIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄмСТВО 2302»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1 Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «не-
мирівське районне підприємство «Агромаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 03567374
3. Місцезнаходження: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця 

Соборна 208.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04331)22730
5. Електронна поштова адреса: par@03567374.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.03567374.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення. 

Відповідно рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства  «Немирiвське  районне  пiдприємство  «Агромаш»  протокол № 3  вiд 
04.09.2018 року в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень, припине-

но  повноваження  директора  Гнаська  Павла  Петровича,  паспорт  АА 
№ 519736  виданий  28.08.1997  р.  Немирiвським  РВ  УМВС  України  у 
Вiнницькiй  області,  на  посаді  був  11 років,  розмір  пакета  акцій  (у  відсот-
ках)  – 0,047 %.

Відповідно рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства  «Немирiвське  районне  пiдприємство  «Агромаш»  протокол № 3  вiд 
04.09.2018 року призначено строком на 3 роки на посаду директора Гнась-
ка  Павла  Петровича,  паспорт  АА  № 519736  виданий  28.08.1997  р. 
Немирiвським РВ УМВС України  у Вiнницькiй  області,  протягом останніх 
5 років займав посаду директора ПрАТ «Немирівське РП «Агромаш», роз-
мір пакета акцій (у відсотках) – 0,047 %.

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

ІІІ. Підпис.  1.  Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує  достовірність  ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Директор Гнасько П.П. Дата 04.09.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕмИРІВСЬКЕ РАйОННЕ ПІДПРИЄмСТВО «АГРОмАШ»
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента 

Емітент  –  ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «БАНК  «УКРАЇН-
СЬКИЙ КАПІТАЛ»

код ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67 
тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office@buc.com.ua
Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,  яка  додатково  використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrcapital.com.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

31 серпня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КА-
ПІТАЛ» (надалі – Банк), прийнято рішення (протокол № 78) :

1. Призначити з 03.09.2018 р. на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякіна Івана Михайловича (не надано згоду 
на розкриття паспортних даних), зі вступом на посаду з наступного робочо-
го дня з дня погодження Національним Банком України його кандидатури 
на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», на строк: до моменту переобрання або 
припинення  повноважень.  Корякіна  Івана  Михайловича  призначено  у 
зв’язку з необхiднiстю обрання керiвника Банку.

Корякін  І.М. протягом  останніх  п'яти років  обіймав  посади:  2014–
2017 рр. – заступник фінансового директора ТОВ фірма «АСТАРТА-КИЇВ».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.  Призначити  Виконуючим  обов’язки  Голови  Правління  ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ  КАПІТАЛ»  Заступника  Голови  Правління  Чечіля  Євгена 
Миколайовича  (не  надано  згоду  на  розкриття  паспортних  даних)  з 
03.09.2018 р., на строк: до вступу на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Ко-
рякіна Івана Михайловича.

Чєчіль  Є.М. протягом  останніх  п'яти років  обіймав  посади:  2010-
2013  рр. – перший заступник директора з загальної підтримки та розвитку 
Печерської  філії  ПАТ КБ  «ПРИВАТБАНК»;  серпень  2013  р.  -  жовтень 
2015р.  - директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК», 
з  22.10.2015 р. Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ»,  з  31.03.2018 року  Виконуючий  обов’язки  Голови  Правління 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» .

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку 
не  володіє. Непогашеної  судимості  за  корисливі  та  посадові  злочини  не 
має.

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

В.о. Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИй КАПІТАЛ»  
Чечіль Є.м. 03.09.2018 р.

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИй КАПІТАЛ»

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 «БОЖЕДАРІВСЬКИй ЕЛЕВАТОР»; 
2.  Ідентифікаційний  код  юридичної  особи:  00953869; 
3. Місцезнаходження:52323 Дніпропетровська область, Криничанський ра-
йон, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0564)23-1-33 (0564)23-2-05; 5. Елек-
тронна поштова адреса: bozhedar@usilos.com; 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет,  яка  додатково  використовується  емітентом  для  розкриття 
інформації:https://usilos.com/bozhedar/; 7. Вид особливої інформації відпо-
відного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог гла-
ви  2  розділу  ІІІ  цього  Положення:Набуття  прямо  або  опосередковано 
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що на-
лежать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення 
Дата вчинення дії: 29.08.2018; Найвища ціна придбання акцій протягом 

12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем 
набуття: 1 463 988,12 (один мільйон чотириста шістдесят три тисячі дев’ятсот 
вісімдесят  вісім)  гривень  12  коп. за  пакет  акцій  у  кількості  1422908  (один 
мільйон чотириста двадцять дві тисячі дев’ятсот вісім) штук простих іменних 
акцій; Дата набуття такого пакета: 23.08.2018 р.; Прізвище, ім’я, по батькові/
найменування особи (осіб): DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІПРО АГРО 

АЛЬЯНС ЛТД); номер особи з торговельного, банківського чи судового реє-
стру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави 
про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): HE 
343787; Розмір частки  (у відсотках), яка прямо або опосередковано нале-
жить особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права власності на 
такий пакет акцій: 0%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосеред-
ковано належить особі  (особам) в загальній  кількості  голосуючих акцій до 
набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 
0%; Розмір частки  (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить 
особі (особам) в загальній кількості акцій після набуття права власності на 
такий пакет акцій: 61,5531%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опо-
середковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій 
після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформа-
ції): 61,5531%; Прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, 
визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, 
передбачених  статтями  65-65-1  Закону  України  «Про  акціонерні  товари-
ства»: особа не визначалась, оскільки DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ДНІ-
ПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД) придбавало акції самостійно.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Слободянюк Д.І.

(підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

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

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

ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»
2.  Ідентифікаційний  код  юридичної  особи:  03120584;  3.  Місцезнахо-

дження:  43020,  Луцьк,  Рівненська,  145;  4.  Міжміський  код,  телефон  та 
факс:  0332281810,  0332281818;  5.  Електронна  поштова  адреса:  office@
volyn-avto.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується  емітентом  для  розкриття  інформації:  http://volyn-avto.ukravto.ua;  
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна ак-
ціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення 
1).Дата  отримання  інформації:  31.08.2018  емітентом  отримано  від 

ПАТ «Національний депозитарій України» інформаційне повідомлення про 
завершення  виконання  процедур  ,  пов’язаних  з  обов’язковим  продажем 
простих  акцій  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «ВОЛИНЬ-
АВТО» акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власни-
ком домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 65-2 За-
кону України «Про акціонерні товариства»;

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридич-
ної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 

пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМО-
БІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 03121566).

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: набуття, прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 75,000000%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий 
пакет голосуючих акцій): 79,500374%.

До зміни розмір пакету становив 902 175 шт., після зміни 956 310 шт.
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найме-

нування  та  ідентифікаційний  код  юридичної  особи,  відсоток  прав  голосу, 
якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцю-
га володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 29.08.2018 року.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Генеральний директор Корольчук Ю. С.

(підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКцIй»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) емітента. Код за ЄДРПОУ 

14301395.
1. Місцезнаходження 03680, Київ, Якутська, 10
2. Міжміський код, телефон та факс 044-402-88-99 402-87-99
3. Електронна поштова адреса pat_zbk@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.
ua/zbk

Текст повідомлення
Посадова  особа  Товариства  непогашеної  судимостi  не  має.  Рiшення 

про припинення повноважень Члена Наглядової ради Полегенько Тетяни 
Францiвни  прийнято  31.08.2018 року  на  позачергових  загальних  зборах 
(кворум 91,68 %), протокол № 16. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної осо-
би на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Ста-
тутного капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: 1,5 рокiв

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення  повноважень Член Наглядової  ради Фальковича Сергiя Ми-
хайловича  прийнято  31.08.2018 року  на  позачергових  загальних  зборах 
(кворум 91,68 %), протокол № 16. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної осо-
би на розкриття паспортних даних не отримана. ЦП в Статутному капiталi 
Товариства не володiє.Попрацював на посадi: 1,5 рокiв

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Тодосейчука Iгора Пав-
ловича прийнято 31.08.2018 року на позачергових загальних зборах (кво-
рум 91,68 %), протокол № 16. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного 
капiталу Товариства. Попрацював на посадi: 1,5 рокiв.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Полюги Сергiя Олегови-
ча  прийнято  31.08.2018 року  на  позачергових  загальних  зборах  (кворум 
91,68 %),  протокол № 16.  Паспортнi  вiдомостi:  Згода  фiзичної  особи  на 
розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного 
капiталу Товариства. Попрацював на посадi: 1,5 рокiв

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Кравчук Тетяни Дмитрiвни 
прийнято  31.08.2018 року  на  позачергових  загальних  зборах  (кворум 
91,68 %),  протокол № 16.  Паспортнi  вiдомостi:  Згода  фiзичної  особи  на 
розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного 
капiталу Товариства. Попрацювала на посадi: 1,5 рокiв

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
обрання Члена Наглядової ради Полегенько Тетяни Францiвни прийнято 
31.08.2018 року на позачергових загальних зборах (кворум 91,68 %), про-
токол № 16. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу То-
вариства.  Попередня  посада:  ТОВ  «Нiко-Плюс»,  Директор.  Обiймала 

протягом своєї дiяльностi посади: бухгалтер, директор. Срок на який при-
значено: 1 (один) рiк.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
обрання  Члена  Наглядової  ради  Полюги  Сергiя  Олеговича  прийнято 
31.08.2018 року на позачергових загальних зборах (кворум 91,68 %), про-
токол № 16.Паспортнi  вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу То-
вариства.  Попередня  посада:  ТОВ  «Полюсбуд»,  Директор.  Обiймав 
протягом своєї дiяльностi посади: директор

Срок на який призначено: 1 (один) рiк.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

обрання Члена Наглядової  ради Тодосейчука  Iгоря Павловича прийнято 
31.08.2018 року на позачергових загальних зборах (кворум 91,68 %), про-
токол № 16. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу То-
вариства. Попередня посада: ТОВ «Мiцар», Директор. Обiймав протягом 
своєї дiяльностi посади: директор.

Срок на який призначено: 1 (один) рiк.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

обрання Члена Наглядової ради Фальковича Сергiя Михайловича прийня-
то  31.08.2018 року  на  позачергових  загальних  зборах  (кворум  91,68 %), 
протокол № 16.  Паспортнi  вiдомостi:  Згода фiзичної  особи  на  розкриття 
паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу 
Товариства.  Попередня  посада:  ТОВ  «Рiелт  Iнвест  Сервiс»,  Директор. 
Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: директор.

Срок на який призначено: 1 (один) рiк.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

обрання  Члена  Наглядової  ради  Кравчук  Тетяни  Дмитрiвни  прийнято 
31.08.2018 року на позачергових загальних зборах (кворум 91,68 %), про-
токол № 16. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу То-
вариства.  Попередня  посада:  ТОВ  «Рента  Сiтi»,  Директор.  Обiймала 
протягом своєї дiяльностi посади: економiст, директор.

Срок на який призначено: 1 (один) рiк.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 

припинення повноважень Голови правлiння Моторного Iгоря Васильовича 
прийнято  31.08.2018 року  на  позачергових  загальних  зборах  (кворум 
91,68 %), протокол № 16.

Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них  не  отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного  капiталу Товариства. 
Попрацював на посадi: 7 рокiв

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi немає. Рiшення про 
обрання Головою комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Моторного Iгоря Васи-
льовича прийнято 31.08.2018 року на позачергових загальних зборах (кво-
рум 91,68 %), протокол № 16. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного 
капiталу Товариства. Попередня посада: Голова правлiння. Обiймав протя-
гом своєї дiяльностi посади: Голова правлiння. Срок на який призначено: до 
закiнчення процедури реорганiзацiї Товариства, шляхом перетворення.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Глухiвський завод "Електропа-
нель"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00213764

3. Місцезнаходження 41400, Сумська область, мiсто 
Глухiв, вулиця Iндустрiальна, 
будинок 7

4. Міжміський код, телефон та факс (05444) 2-22-27 (05444) 2-22-27
5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://elpa.com.ua

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

II. Текст повідомлення
03 вересня 2018 року на пiдставi рiшення Наглядової ради Приватного 

акцiонерного  товариства  «Глухiвський  завод  «Електропанель», 
мiсцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухiв, вул. Iндустрiальна, 
буд. 7 (надалi - Товариство) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Това-
риства, а саме: 

- 03.09.2018 р. припинено повноваження директора Товариства Татар-
ченко Анатолiя Олександровича. Повноваження посадової особи припине-
но у зв'язку iз поданням посадовою особою вiдповiдної заяви про звiльнення 
за угодою сторiн на пiдставi ч. 1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України. 
Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не надано. По-
садова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа 
перебувала на зазначенiй посадi з 01.11.2017 р.

-  з  04.09.2018  р.  обрано  на  посаду  виконуючого  обов'язки  директора 
Товариства  Мозгового  Василя Миколайовича.  Посадову  особу  обрано  у 
зв'язку iз необхiднiстю обрання особи, яка виконуватиме обов'язки дирек-
тора Товариства. Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних 
не надано. Посадова особа обрана на посаду на невизначений строк. По-
садова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 
п'яти  рокiв  посадова  особа  обiймала  наступнi  посади:  начальник 
комерцiйного вiддiлу Товариства, директор комерцiйний Товариства.

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 мозговий Василь миколайович
Виконуючий обов'язки 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

04.09.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГЛУХIВСЬКИй ЗАВОД “ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ”
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування 
емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЮНЕКС БАНК»

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

ська, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445851462 0444625062

5. Електронна поштова адреса ial@unexbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
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
Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол №38 вiд 03.09.2018) 03.09.2018 припинено повноваження Го-
лови Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» - Дзятка Дмитра Ярославови-
ча, акцiонера Банку до 31.08.2018 (дозвiл на розкриття паспортних даних 
не надано). Повноваження припинено стосовно всiх членiв Наглядової 
ради, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку 
20.04.2018.  Строк,  протягом  якого  Дзятко  Д.Я  перебував  на  посадi:  з 
20.04.2018 по 03.09.2018. Розмiр пакета акцiй яким володiє Дзятко Д.Я. 
на  момент  прийняття  рiшення  -  нуль,  що  складає  0,00%  статутного 
капiталу  АТ  «ЮНЕКС  БАНК»,  непогашеної  судимостi  за  посадовi  та 
корисливi злочини не має.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол  №38  вiд  03.09.2018)  03.09.2018  припинено  повноваження 
Члена Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» - Просенюка Сергiя Микола-
йовича, незалежного директора (дозвiл на розкриття паспортних даних 
не надано). Повноваження припинено стосовно всiх членiв Наглядової 
ради, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку 
20.04.2018. Строк, протягом якого Просенюк С.М. перебував на посадi: з 
20.04.2018 по 03.09.2018. Розмiр пакета акцiй яким володiє Просенюк С.М. - 
нуль, що складає 0,00% статутного капiталу АТ «ЮНЕКС БАНК», непога-
шеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол  №38  вiд  03.09.2018)  03.09.2018  припинено  повноваження 
Члена  Наглядової  ради  АТ  «ЮНЕКС  БАНК»  -  Шлапака  Станiслава 
Валерiйовича, незалежного директора (дозвiл на розкриття паспортних 
даних не надано). Повноваження припинено стосовно всiх членiв Нагля-
дової ради, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Банку  20.04.2018.  Строк,  протягом  якого  Шлапак  С.В.  перебував  на 
посадi 20.04.2018 по 03.09.2018. Розмiр пакета акцiй яким володiє Шла-
пак  С.В.  -  нуль,  що  складає  0,00%  статутного  капiталу  АТ  «ЮНЕКС 
БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має

Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол  №38  вiд  03.09.2018)  03.09.2018  припинено  повноваження 
Члена Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» - Чернеги Василя Павлови-
ча,  незалежного  директора  (дозвiл  на  розкриття  паспортних  даних  не 
надано).  Повноваження  припинено  стосовно  всiх  членiв  Наглядової 
ради, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку 
20.04.2018. Строк, протягом якого Чернега В.П. перебував на посадi:  з 
20.04.2018 по 03.09.2018. Розмiр пакета акцiй яким володiє Чернега  В.П. - 
нуль, що складає 0,00% статутного капiталу АТ «ЮНЕКС БАНК», непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол №38 вiд 03.09.2018) шляхом кумулятивного голосування об-
рано  з  03.09.2018  на  посаду  Голови  Наглядової  ради  АТ  «ЮНЕКС 
БАНК»  - Дзятка Дмитра Ярославовича, (дозвiл на розкриття паспортних 
даних  не  надано).  Обрано  за  рiшенням  акцiонерiв  Банку  на  строк 
три  роки з правом переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Протягом 
останнiх п’яти рокiв Дзятко Д.Я. перебував на посадах: з сiчня 2015 р. – 

по теперiшнiй час - АТ «ЮНЕКС БАНК» (перейменовано з ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК»  04.07.2018)  –  Голова  Наглядової  ради,  Голова  Спостережної 
ради, Радник Голови Спостережної Ради з фiнансових питань; з лютого 
2004 р. по сiчень 2015р. - ПАТ «БАНК ФОРУМ» - начальник управлiння, 
директор департаменту фiнансiв. Дзятко Д.Я. є представником акцiонера 
Банку - компанiї ВИЗАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS 
LTD),  сертифiкат  про  iнкорпорацiю HE 253408,  яка  володiє  290083237 
простих  iменних акцiй Банку  (99,3436% вiд статутного капiталу Банку). 
Розмiр пакету акцiй яким володiє Дзятко Д.Я. - нуль, що складає 0,00% 
статутного  капiталу  АТ  «ЮНЕКС  БАНК»,  непогашеної  судимостi  за 
посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол №38 вiд 03.09.2018) шляхом кумулятивного голосування об-
рано з 03.09.2018 на посаду члена Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК»  - 
Просенюка Сергiя Миколайовича (дозвiл на розкриття паспортних даних 
не надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк три роки з 
правом  переобиратися  необмежену  кiлькiсть  разiв.  Протягом  останнiх 
п’яти рокiв Просенюк С.М. перебував на посадах: з 2015р. по теперiшнiй 
час  - ТОВ «АКК «ПББ»»  - радник директора з правових та юридичних 
питань;  2014-2015рр.  -  ТОВ  «Бетконсалт»,  радник  з  правових  питань; 
2012-2014рр.  -  АТ  «Брокбiзнесбанк»,  заступник  директора юридичного 
департаменту – начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi 
банку. Просенюк С.М. є представником акцiонера Банку  -  компанiї ВИ-
ЗАЙН  IНВЕСТМЕНТС  ЛТД  (WITHINE  INVESTMENTS  LTD),  сертифiкат 
про  iнкорпорацiю  HE  253408,  яка  володiє  290083237  простих  iменних 
акцiй Банку (99,3436% вiд статутного капiталу Банку). Розмiр пакету акцiй 
яким  володiє  Просенюк  С.М. -  нуль,  що  складає  0,00%  статутного 
капiталу  АТ  «ЮНЕКС  БАНК»,  непогашеної  судимостi  за  посадовi  та 
корисливi злочини не має

Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол №38 вiд 03.09.2018) шляхом кумулятивного голосування об-
рано з 03.09.2018 на посаду члена Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК»  - 
Шлапака Станiслава Валерiйовича (дозвiл на розкриття паспортних да-
них не надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк три роки 
з правом переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Протягом останнiх 
п’яти  рокiв  Шлапак  С.В.  перебував  на  посадах:  з  квiтня  2018  р.  по 
теперiшнiй час – член Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК» - незалежний 
директор; лютий  -  червень 2017 р.  консультант Свiтового банку;  вере-
сень  2016р.  –  травень  2017р.  -  ПАТ «Вернум  банк»  -  Радник  Голови 
Правлiння; лютий 2015 р. - червень 2016 р. – АБ «АПЕКС – БАНК» - за-
ступник Голови правлiння, Голова правлiння; вересень 2009р. – жовтень 
2014  р.–  АБ  «УКРГАБАНК»  -  заступник  Голови  правлiння,  Перший  за-
ступник Голови правлiння. Шлапак С.В. є незалежним директором. Розмiр 
пакету акцiй яким володiє Шлапак С.В. - нуль, що складає 0,00% статут-
ного капiталу АТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол №38 вiд 03.09.2018) шляхом кумулятивного голосування об-
рано з 03.09.2018 на посаду члена Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК»  - 
Луданика Олексiя Олексiйовича (дозвiл на розкриття паспортних даних 
не надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк три роки з 
правом  переобиратися  необмежену  кiлькiсть  разiв.  Протягом  останнiх 
п’яти рокiв Луданик О.О. перебував на посадах: з вересня 2008р. по чер-
вень 2014 р. ПАТ «БАНК ФОРУМ» - керiвник апарату Спостережної ради; 
з липня 2014р. по червень 2015р. ПАТ «ЮНIСОН БАНК» – корпоратив-
ний секретар; з липня 2015р. по листопад 2015р. ПАТ «БАНК КРЕДИТ-
ДНIПРО»  -  начальник  вiддiлу  корпоративного  управлiння;  з  вересня 
2016р.  по  сiчень  2017р. Державна  агенцiя  промоцiї  культури України  - 
провiдний  методолог;  з  сiчня  2017р.  по  листопад  2017р.  Комунальне 
пiдприємство  «Агенцiя  по  обслуговуванню  театральної  та  концертної 
дiяльностi»  -  головний  режисер.  Луданик О.О.  є  незалежним  директо-
ром. Розмiр пакету акцiй яким володiє Луданик О.О.. - нуль, що складає 
0,00% статутного капiталу АТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв учасникiв АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  «ЮНЕКС  БАНК»,  що  вiдбулися  03  вересня  2018 року 
(Протокол №38 вiд 03.09.2018) шляхом кумулятивного голосування об-
рано з 03.09.2018 на посаду члена Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК»  - 
Павленка Андрiя Вiкторовича (дозвiл на розкриття паспортних даних не 
надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк три роки з пра-
вом переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Павленко А.В. перебував на посадах: з 21.05.2013р. по 11.10.2013р. – 
заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «БАНК 

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»
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ФОРУМ»; з 15.10.2013р. по 15.01.2018р. - старший менеджер пiдроздiлу 
управлiння  ефективнiстю  бiзнесу  вiддiлу  консультацiйних  послуг 
ТОВ «ПрайсуотрехаузКуперс»; з 16.01.2018р. по теперiшнiй час - стар-
ший  менеджер  пiдроздiлу  управлiння  ефективнiстю  бiзнесу  вiддiлу 
консультацiйних  послуг  ТОВ  «ПрайсвотерхаусКуперс  Едвайзорi».  Пав-
ленко А.В. є незалежним директором. Розмiр пакету акцiй яким володiє 
Павленко А.В. - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу АТ «ЮНЕКС 
БАНК»,  непогашеної  судимостi  за  посадовi  та  корисливi  злочини  не 
має.

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

Довгальська Ганна 
Владиславiвна

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
04.09.2018
(дата)

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальнівідомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИ-
цIйНА КОмПАНIЯ «КРОК»

2. Код за ЄДРПОУ 13637182
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 137 
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 233-70-25 (061) 233-70-25
5. Електроннапоштова адреса office@axiomlaw.biz
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.krok.pat.ua

7. Вид особливоїінформації Відомості  про  припинення  емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення або банкрутства  за рішен-
ням вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
31.08.2018  Загальними  зборами  акцiонерiв  Товариства  прийнято 

рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення у Товариство з обмеже-
ною  вiдповiдальнiстю.  Причиною  прийняття  зазначеного  рiшення  є 
неможливiсть ведення господарської дiяльностi згiдно з вимогами Закону 

України «Про акцiонернi товариства». Результати голосування щодо зазна-
ченого рiшення: «за» – 2 500 000 голосiв, «проти» - 0 голосiв. Повне най-
менування юридичної особи Правонаступника: Товариство  з обмеженою 
вiдповiдальнiстю  «Iнвестицiйна  компанiя  «Крок»,  розмiр  статутного 
капiталу 2 500 000, грн. згiдно ч. 1 ст. 87 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» всi активи та зобов’язання Товариства переходять до Право-
наступника. Акцiї Товариства конвертуються в частки Правонаступника та 
розподiляються  серед  його  учасникiв.  Коефiцiєнт  конвертацiї  1:1,  тобто 
1    акцiя  номiнальною  вартiстю  1,00 грн.  дорiвнює  1  частцi,  одна  частка 
дорiвнює 1,00 грн. у статутному капiталi Правонаступника, у зв’язку з чим 
виплата грошових компенсацiй акцiонерам не здiйснюється. Не пiдлягають 
конвертацiї акцiї Товариства, власниками яких є акцiонери, якi звернулися 
о Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцiй та якi 
мають таке право, а також акцiї викупленi Товариством, якi на дату прий-
няття  рiшення  про  припинення  Товариства  шляхом  перетворення  не 
проданi  та/або  не  анульованi  вiдповiдно  до  законодавства.  Такi  акцiї 
пiдлягають анулюваннюв порядку, встановленому НКЦПФР. Розподiл час-
ток Правонаступника вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi 
акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi Товариства.

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: 
Голова комiсiї з реорганiзацiї

Голобородько Любов 
Iванiвна

(підпис, м.п.) 31.08.2018

Повідомлення  про  прийняття  рішення  про  припинення  діяльності 
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРА-
ЇНСЬКА ГІРНИЧО-мЕТАЛУРГІйНА КОмПАНІЯ –  
мИКОЛАЇВ»,  ідентифікаційний  код:  05409128  (надалі  –  Товариство) 
шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Комі-
сія з припинення (комісія з перетворення) Товариства, відповідно до ст. 82 
Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»,  повідомляє  про  прийняття 
Єдиним акціонером 23 серпня 2018 р. рішення про припинення діяльності 
Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідаль-
ністю. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами 
застави чи поруки, в установлений законодавством термін, може звернути-
ся з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких 

дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів за-
стави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань пе-
ред кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено пра-
вочином  між  Товариством  та  кредитором. У  разі  якщо  кредитор  не 
звернувся до Товариства у визначений законодавством строк з письмовою 
вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додатко-
вих дій щодо зобов'язань перед ним. Вимоги кредиторів приймаються Ко-
місією з припинення (комісією з перетворення) у письмовій формі за адре-
сою  –  54037,  Миколаївська обл.,  м. Миколаїв,  вул. Вокзальна,  буд.  5 
протягом  двох  місяців  з  дня  оприлюднення  повідомлення  про  рішення 
щодо припинення Товариства.

Голова Комісії з припинення 
(комісії з перетворення)   Пузанов А.В.

Особлива інформація
ПрАТ «АТОмПРОфОЗДОРОВНИцЯ»

(код ЄДРПОУ 21519858),
адреса: вул..Шота Руставелі, 39/41, м.Київ, 01033, (044)2466100,

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Згідно рішення засідання Наглядової Ради АТ « Атомпрофоздоровниця 

» від 29.08.2018р,.відповідно до Статуту:
ПРИПИНЕНО 29.08.2018р. повноваження генерального директора Литви-

нюка Костянтина Васильовича, який перебував на посаді з 07.08.2017 року.

ПРИЗНАЧЕНО з 30.08.2018р. строком по 30.08.2023 року генеральним 
директором  Валєєва  Михайла  Володимировича,  1974  р.н.  Освіта:  вища 
юридична. Стаж роботи:18 років

Найменування підприємства  та попередня посада, яку  займав: Адво-
катське об’єднання «Вячеслав Лич та партнери», помічник адвоката

Посадові особи не мають частки у Статутному капіталі Товариства, не 
мають судимостей за корисливі або посадові злочини. Посадові особи не 
дали згоду на оприлюднення паспортних даних. 

Генеральний директор  м.В.Валєєв

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 АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУТОК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-79-30, (044) 364-79-30
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/site/25635581/
7. Вид особливої  інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Членами Наглядової ради ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» 03.09.2018 року 

прийнято  рішення  обрати  Глазунова  Сергія  Миколайовича  (паспорт  СН 
944404,  виданий  Старокиївським  РУ  ГУ  МВС  України  в  м. Києві 
25.12.1998 року)  Головою Наглядової  ради  ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК». 
Підстава - рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради 
ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК»  від  03.09.2018 року).  Строк,  на  який  обра-
но,    -  до  переобрання.  Акціями ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК»  не  володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймав протягом останніх 5 років: Регал Петролеум ПЛС: неза-
лежний  директор;  фінансовий  директор;  директор;  ПрАТ «СМАРТ-
ХОЛДИНГ»:  директор  з  інвестицій;  Представництво  «Регал  Петролеум 
Корпорейшн Лімітед»: радник з фінансів; директор зі стратегічного плану-
вання та розвитку; ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ»: фінансовий директор; гене-
ральний директор.

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

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

2. Директор  мохов В.О.
04.09.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №169, 5 вересня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Укргазвидобуток»
2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-79-30, (044) 364-79-30
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється  емітентом  для  розкриття  інформації:  https://smida.gov.ua/
site/25635581/

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 
01.09.2018 року  ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК»  отримало  від  акціо-

нера - Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» 
повідомлення про заміну представника в Наглядовій раді Палєнка  Є.А. 
Палєнка Євген Андрійович (паспорт КН 465142, виданий Октябрським 
РВ ПМУ  УМВС України  в  Полтавській  області  14.08.1997 року)  обі-

ймав посаду Голови Наглядової ради протягом 1р.  і  4 міс.,  акціями 
емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого 
не обрано.

01.09.2018 року ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» отримало від акціоне-
ра - Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» по-
відомлення про заміну представника в Наглядовій раді. Новий пред-
ставник - член Наглядової ради Глазунов Сергій Миколайович (паспорт 
СН  944404,  виданий  Старокиївським  РУ  ГУ  МВС  України  в  м. Києві 
25.12.1998 року). Повноваження набуті до моменту припинення; акція-
ми емітента не володіє; не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини;  інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: 
Регал Петролеум ПЛС:  незалежний  директор; фінансовий  директор; 
директор; ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»: директор з інвестицій; Представ-
ництво  «Регал  Петролеум  Корпорейшн  Лімітед»:  радник  з  фінансів; 
директор зі стратегічного планування та розвитку; ТОВ «СМАРТ ЕНЕР-
ДЖІ»: фінансовий директор; генеральний директор. 

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

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

2. Директор  мохов В.О.
03.09.2018

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУТОК»

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 

«Автотрейдінг-Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 31167706
3. Місцезнаходження: 03148 м. Київ, вул. Пшенична, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 450-03-65, +380 (44) 

450-03-65
5. Електронна поштова адреса: vasyl.sasko@atollholding.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.autotrading.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
01.09.2018р.  позачерговими  загальними  зборами  акціонерів 

ПрАТ «Автотрейдінг-Україна» було прийнято рішення припинити повно-
важення Голови ліквідаційної комісії Боярiної Свiтлани Iллiчни (паспорт 
СН №377125  виданий  Ленінградським  РУГУ  МВС  України  в  м. Києві 
09.01 1997р.). Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних 
зборів  акціонерів ПрАТ «Автотрейдінг-Україна»  від  01.09.2018р. Пере-
бувала на посаді: з 20.01.2014р. Розмір пакета акцій, яким володіє особа 
в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Замість Боярiної С. I., на 
посаду Голови ліквідаційної комісії нікого не обрано. Додаткова інфор-
мація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, 
виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітен-
та:  01.09.2018р.  позачерговими  загальними  зборами  акціонерів 
ПрАТ «Автотрейдінг-Україна»  були  скасовані  рішення  щодо  ліквідації 
ПрАТ «Автотрейдінг-Україна», прийняті позачерговими загальними збо-
рами акціонерів ПрАТ «Автотрейдінг-Україна», які відбулись 23.12.2013р., 
припинені повноваження ліквідаційної комісії в повному складі та обра-
ний генеральний директор.

01.09.2018р.  позачерговими  загальними  зборами  акціонерів 
ПрАТ «Автотрейдінг-Україна» було прийнято рішення припинити повно-
важення члена ліквідаційної комісії Клех Марії Володимирівни (паспорт 
АС  № 376334  виданий  Нововолинським  МВ  УМВС  України  у  Волин-
ській обл.08.01.1998р.). Підстава такого рішення: рішення позачергових 
загальних  зборів  акціонерів  ПрАТ «Автотрейдінг-Україна»  від 
01.09.2018р. Перебувала на посаді: з 20.01.2014р. Розмір пакета акцій, 
яким володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00%. 
Непогашеної  судимості  за  корисливі  та  посадові  злочини  не має.  За-
мість Клех М. В., на посаду члена ліквідаційної комісії нікого не обрано. 
Додаткова  інформація, яка необхідна для повного  і  точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності  емітента:  01.09.2018р.  позачерговими  загальними  зборами 

акціонерів ПрАТ «Автотрейдінг-Україна» були скасовані  рішення щодо 
ліквідації ПрАТ «Автотрейдінг-Україна», прийняті позачерговими загаль-
ними  зборами  акціонерів  ПрАТ «Автотрейдінг-Україна»,  які  відбулись 
23.12.2013р.,  припинені  повноваження  ліквідаційної  комісії  в  повному 
складі та обраний генеральний директор.

01.09.2018р.  позачерговими  загальними  зборами  акціонерів 
ПрАТ «Автотрейдінг-Україна» було прийнято рішення припинити повно-
важення  члена  ліквідаційної  комісії  Макарової  Людмили  Ярославівни 
(паспорт СН №603099 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Ки-
єві  18.11.1997р.).  Підстава  такого  рішення:  рішення  позачергових  за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «Автотрейдінг-Україна» від 01.09.2018р. 
Перебувала на посаді: з 20.01.2014р. Розмір пакета акцій, яким володіє 
особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної 
судимості  за  корисливі  та  посадові  злочини  не  має.  Замість Макаро-
вої  Л. Я., на посаду члена ліквідаційної комісії нікого не обрано. Додат-
кова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації  про  дію,  виходячи  з  конкретних  умов  фінансово-господарської 
діяльності  емітента:  01.09.2018р.  позачерговими  загальними  зборами 
акціонерів ПрАТ «Автотрейдінг-Україна» були скасовані  рішення щодо 
ліквідації ПрАТ «Автотрейдінг-Україна», прийняті позачерговими загаль-
ними  зборами  акціонерів  ПрАТ «Автотрейдінг-Україна»,  які  відбулись 
23.12.2013р.,  припинені  повноваження  ліквідаційної  комісії  в  повному 
складі та обраний генеральний директор.

01.09.2018р.  позачерговими  загальними  зборами  акціонерів 
ПрАТ «Автотрейдінг-Україна» було прийнято рішення обрати генераль-
ним директором Боярiну Свiтлану Iллiчну (паспорт СН №377125 вида-
ний Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 09.01 1997р.). Підста-
ва  такого  рішення:  рішення  позачергових  загальних  зборів  акціонерів 
ПрАТ «Автотрейдінг-Україна»  від  01.09.2018р.  Строк  на  який  обрано: 
безстроково. Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капі-
талі емітента (у відсотках) - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п»яти років: директор департаменту контролю та ревiзiй, голо-
ва  ревiзiйної  комiсiї,  провiдний  економiст,  заступник  директора  з 
ефективностi  підприємництва,  голова  ліквідаційної  комісії.  Додаткова 
інформація, яка необхідна для повного  і точного розкриття  інформації 
про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльнос-
ті емітента: 01.09.2018р. позачерговими загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Автотрейдінг-Україна»  були  скасовані  рішення  щодо  ліквідації 
ПрАТ «Автотрейдінг-Україна», прийняті позачерговими загальними збо-
рами акціонерів ПрАТ «Автотрейдінг-Україна», які відбулись 23.12.2013р., 
припинені повноваження ліквідаційної комісії в повному складі та обра-
ний генеральний директор.

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

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

2. Генеральний директор  Бояріна С. І.
03.09.2018

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРЕйДІНГ-УКРАЇНА» До уваги акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРОВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(далі - АТ "Дніпровська ТЕЦ", Товариство)
(код ЄДРПОУ 00130820), 

місцезнаходження товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м.
Кам'янське, вул. Заводська, 2

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів АТ
"Дніпровська ТЕЦ" !

Місце реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 51925,
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, - адміністра-
тивна будівля, 2 поверх, юридичний відділ. 

Місце проведення позачергових загальних зборів: 51925, Дніпропет-
ровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна бу-
дівля, 3 поверх, зал засідань. 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 25 вересня
2018 року з 09 години 00 хвилин до  09 години 45 хвилин. 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 25
вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах, встановлена  19 вересня 2018 року (станом
на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

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

гальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів Товариства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку

денного позачергових загальних зборів, акціонери АТ "Дніпровська
ТЕЦ" можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного пові-
домлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно
(крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин
(обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за ад-
ресою: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний
відділ, а в день проведення позачергових загальних зборів - також у міс-
ці їх проведення з 09:00 до 10:00 години. Відповідальним за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, є Генеральний директор Вітютін Є.Ю.

Телефон для довідок: (0569) 55-00-33.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою:
http://www.Ddtec.pat.ua

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
АТ "Дніпровська ТЕЦ" (тис. грн)

Найменування показника
Період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 1 216 930 947 909
Основні засоби (за залишковою вартістю) 54 247 45 981
Запаси 6 127 6 216
Сумарна дебіторська заборгованість 1 016 368 783 200
Гроші та їх еквіваленти 40 091 42 850
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -100 406 -101 626

Власний капітал -72 848 -74 035
Зареєстрований (статутний) капітал 25 409 25 409
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 90 98
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 289 688 1 021 846
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 2 003 1 656

Середньорічна кількість акцій (шт.) 101638844 101638844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.) 0,01971 0,01629

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніп-

ровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (05658) 6-02-21; факс (05658)

6-05-07
5. Електронна поштова адреса: vmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. Текст повідомлення
Згідно отриманої 03.09.2018 року від Центрального депозитарію цінних

паперів інформації, що на рахунках власників голосуючих акцій Емітента
відбулися зміни, у зв'язку з чим:

1) Розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Лебедєвої Альони
Павлівни став меншим, ніж порогове значення пакета акцій. До відчужен-
ня акцій розмір частки акціонера складав 9,98% статутного капіталу Емі-
тента, після відчуження - 0%. Інформація про відчуження акцій та яким
чином (прямо або опосередковано) воно відбулося - Емітенту не відомо.
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій Емітента
до відчуження складав 10,69%, після відчуження складає 0%. Відомості
про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юри-
дичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, Емітен-
ту не відомі. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, Емітенту не
відомо.  

2) Розмір пакета голосуючих акцій юридичної особи - Публічного акці-
онерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпора-
тивний інвестиційний фонд "Стартап" (код ЄДРПОУ 38866104, місцезна-
ходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд.46/2 лiтера А) став мен-
шим, ніж порогове значення пакета акцій. До відчуження акцій розмір час-
тки акціонера складав 21,086% статутного капіталу Емітента, після відчу-
ження - 0%. Інформація про відчуження акцій та яким чином (прямо або
опосередковано) воно відбулося - Емітенту не відомо. Розмір частки акці-
онера в загальній кількості голосуючих акцій Емітента до відчуження
складав 22,579%, після відчуження складає 0%. Відомості про осіб, які
входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної осо-
би, через яких особа здійснює розпорядження акціями, Емітенту не відо-
мі. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, Емітенту не відомо. 

3) Розмір пакета голосуючих акцій юридичної особи - Товариства з об-
меженою відповідальністю "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ІНВЕСТ ПРО-
ЕКТ" (код ЄДРПОУ 42036909, місцезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Ос-
кольська, буд. 29, оф. 12) став більшим, ніж порогове значення пакета ак-
цій. До придбання акцій розмір частки юридичної особи складав 0% ста-
тутного капіталу Емітента, після придбання - 9,98%. Інформація про прид-
бання акцій та яким чином (прямо або опосередковано) воно відбулося -
Емітенту не відомо. Розмір частки юридичної особи в загальній кількості
голосуючих акцій Емітента до придбання складав 0%, після придбання
складає 10,69%. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює
розпорядження акціями, Емітенту не відомі. Дата, в яку порогове значен-
ня було перетнуто, Емітенту не відомо. 

4) Розмір пакета голосуючих акцій юридичної особи - Товариства з об-
меженою відповідальністю "РЕЙЛ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 42037195, міс-
цезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Оскольська, буд. 29, оф. 11) став
більшим, ніж порогове значення пакета акцій. До придбання акцій розмір
частки юридичної особи складав 0% статутного капіталу Емітента, після
придбання - 21,086%. Інформація про придбання акцій та яким чином
(прямо або опосередковано) воно відбулося - Емітенту не відомо. Розмір
частки юридичної особи в загальній кількості голосуючих акцій Емітента
до придбання складав 0%, після придбання складає 22,579%. Відомості
про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юри-
дичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, Емітен-
ту не відомі. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, Емітенту не
відомо. 

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

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

2. Найменування посади:

Генеральний директор 
Латиш О.М. 

03.09.2018 р.
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До уваги акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРОВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(далі - АТ "Дніпровська ТЕЦ", Товариство)
(код ЄДРПОУ 00130820), 

місцезнаходження товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м.
Кам'янське, вул. Заводська, 2

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів АТ
"Дніпровська ТЕЦ" !

Місце реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 51925,
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, - адміністра-
тивна будівля, 2 поверх, юридичний відділ. 

Місце проведення позачергових загальних зборів: 51925, Дніпропет-
ровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна бу-
дівля, 3 поверх, зал засідань. 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 25 вересня
2018 року з 09 години 00 хвилин до  09 години 45 хвилин. 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 25
вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах, встановлена  19 вересня 2018 року (станом
на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів То-

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

гальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинів Товариства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку

денного позачергових загальних зборів, акціонери АТ "Дніпровська
ТЕЦ" можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного пові-
домлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно
(крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин
(обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за ад-
ресою: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний
відділ, а в день проведення позачергових загальних зборів - також у міс-
ці їх проведення з 09:00 до 10:00 години. Відповідальним за порядок оз-
найомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, є Генеральний директор Вітютін Є.Ю.

Телефон для довідок: (0569) 55-00-33.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до

порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою:
http://www.Ddtec.pat.ua

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
АТ "Дніпровська ТЕЦ" (тис. грн)

Найменування показника
Період

2017 рік 2016 рік
Усього активів 1 216 930 947 909
Основні засоби (за залишковою вартістю) 54 247 45 981
Запаси 6 127 6 216
Сумарна дебіторська заборгованість 1 016 368 783 200
Гроші та їх еквіваленти 40 091 42 850
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -100 406 -101 626

Власний капітал -72 848 -74 035
Зареєстрований (статутний) капітал 25 409 25 409
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 90 98
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 289 688 1 021 846
Чистий фінансовий результат: прибуток
(збиток) 2 003 1 656

Середньорічна кількість акцій (шт.) 101638844 101638844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.) 0,01971 0,01629

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніп-

ровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (05658) 6-02-21; факс (05658)

6-05-07
5. Електронна поштова адреса: vmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким на-

лежать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. Текст повідомлення
Згідно отриманої 03.09.2018 року від Центрального депозитарію цінних

паперів інформації, що на рахунках власників голосуючих акцій Емітента
відбулися зміни, у зв'язку з чим:

1) Розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Лебедєвої Альони
Павлівни став меншим, ніж порогове значення пакета акцій. До відчужен-
ня акцій розмір частки акціонера складав 9,98% статутного капіталу Емі-
тента, після відчуження - 0%. Інформація про відчуження акцій та яким
чином (прямо або опосередковано) воно відбулося - Емітенту не відомо.
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій Емітента
до відчуження складав 10,69%, після відчуження складає 0%. Відомості
про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юри-
дичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, Емітен-
ту не відомі. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, Емітенту не
відомо.  

2) Розмір пакета голосуючих акцій юридичної особи - Публічного акці-
онерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпора-
тивний інвестиційний фонд "Стартап" (код ЄДРПОУ 38866104, місцезна-
ходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд.46/2 лiтера А) став мен-
шим, ніж порогове значення пакета акцій. До відчуження акцій розмір час-
тки акціонера складав 21,086% статутного капіталу Емітента, після відчу-
ження - 0%. Інформація про відчуження акцій та яким чином (прямо або
опосередковано) воно відбулося - Емітенту не відомо. Розмір частки акці-
онера в загальній кількості голосуючих акцій Емітента до відчуження
складав 22,579%, після відчуження складає 0%. Відомості про осіб, які
входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної осо-
би, через яких особа здійснює розпорядження акціями, Емітенту не відо-
мі. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, Емітенту не відомо. 

3) Розмір пакета голосуючих акцій юридичної особи - Товариства з об-
меженою відповідальністю "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ІНВЕСТ ПРО-
ЕКТ" (код ЄДРПОУ 42036909, місцезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Ос-
кольська, буд. 29, оф. 12) став більшим, ніж порогове значення пакета ак-
цій. До придбання акцій розмір частки юридичної особи складав 0% ста-
тутного капіталу Емітента, після придбання - 9,98%. Інформація про прид-
бання акцій та яким чином (прямо або опосередковано) воно відбулося -
Емітенту не відомо. Розмір частки юридичної особи в загальній кількості
голосуючих акцій Емітента до придбання складав 0%, після придбання
складає 10,69%. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює
розпорядження акціями, Емітенту не відомі. Дата, в яку порогове значен-
ня було перетнуто, Емітенту не відомо. 

4) Розмір пакета голосуючих акцій юридичної особи - Товариства з об-
меженою відповідальністю "РЕЙЛ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 42037195, міс-
цезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Оскольська, буд. 29, оф. 11) став
більшим, ніж порогове значення пакета акцій. До придбання акцій розмір
частки юридичної особи складав 0% статутного капіталу Емітента, після
придбання - 21,086%. Інформація про придбання акцій та яким чином
(прямо або опосередковано) воно відбулося - Емітенту не відомо. Розмір
частки юридичної особи в загальній кількості голосуючих акцій Емітента
до придбання складав 0%, після придбання складає 22,579%. Відомості
про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юри-
дичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, Емітен-
ту не відомі. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, Емітенту не
відомо. 

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

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

2. Найменування посади:

Генеральний директор 
Латиш О.М. 

03.09.2018 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
"Торговий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходжен-
ня: 25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код,
телефон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса:
34894740@tdgidrosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: tdgidro-
sila.pat.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради від 27.12.2016 року в зв'язку зі звільненням

керівника згідно заяви з 30.12.2016 року, припинено повноваження:
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління-виконавчого дирек-
тора Лук'яненко Андрiй Вiталiйович (паспорт ЕА 742620 Ленiнським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй областi 26.07.2000), розмір пакета ак-
цій: 0 грн; 0%. На посаді перебував з 02.02.2015 р. Обрано: Тимчасово
виконуючий обов'язки Голови правління-виконавчого директора Лісо-
венко Олександр Олександрович (паспорт ЕА 761885 Кіровським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй областi 27.06.2000) з 31.12.2016 р.,
розмір пакета акцій: 0 грн; 0%. Протягом останніх 5 років займав інші по-
сади: Директор з логістики ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", комерцій-
ний директор комерційного відділу продаж ПрАТ "Торговий дім "Гідроси-
ла". На посаду обраний до прийняття наглядовою радою рішення про
обрання голови правління - виконавчого директора. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.

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

Тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови правління-виконавчого директора

Лук'яненко Андрiй Вiталiйович.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"

( протокол №25-07/18 від 25.07.2018р. )
Зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-ЗБАЛАНСОВА-
НИЙ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМ-

ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Пункт 1.5 розділу 1 викласти у наступній редакції:
1.5. Відомості про посадових осіб:

Директор  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  
С.О. Пустельник

Головний бухгалтер  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" 
Л.М. Зелінська

В.о. Начальника відділу зберігання активів інститутів спільного ін-
вестування ПАТ "БАНК ВОСТОК"                               В.В. Сосновська

м. Дніпро-2018р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"

( протокол №25-07/18 від 25.07.2018р. )
Зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-ДЕПОЗИТ" ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УП-

РАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Пункт 1.5 розділу 1 викласти у наступній редакції:
1.5. Відомості про посадових осіб:

Директор  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  
С.О. Пустельник

Головний бухгалтер  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Л.М. Зелінська

В.о. Начальника відділу зберігання активів інститутів спільного ін-
вестування ПАТ "БАНК ВОСТОК" В.В. Сосновська

м. Дніпро-2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б.

2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса:  lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства "Днiпропетровський iнженерно-технiчний
центр "Контакт" (протокол № 31-08/18 вiд 31.08.2018 р) про виплату дивi-
дендiв, прийнято рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення про виплату дивiдендiв - 31.08.2018 р. Дата складання пе-
релiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 17.09.2018 р. Роз-
мiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв - 12 000 000,00 грн (дванадцять мiльйонiв гривень нуль
копiйок). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiдендiв у розмi-
рi 80 000,00 гривень. Строк виплати дивiдендiв - 6 мiсяцiв. Спосiб випла-
ти дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв -
дивiденди виплачуються в грошовiй формi кiлькома частками; виплати
здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання ди-
вiдендiв, пропорцiйно згiдно перелiком осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, складеним станом на 17.09.2018 р., вiдповiдно до кiлькос-
тi належним їх акцiй на дату складання перелiку.

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

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

Директор Черниш В.В. 03.09.2018 р.

Посада Прізвище, ім'я, по
батькові

Пряме та/або
опосередковане

володіння часткою в
статутному капіталі

Компанії (відсотки щодо
кожного)

Директор Пустельник Степан
Осипович 9,60%

Голова Ревізійної
комісії 

Заславський
Олександр Юрійович 0%

Член Ревізійної комісії Сизарєв Сергій
Леонідович 0%

Член Ревізійної комісії,
Внутрішній аудитор

Чуприна Наталія
Євгенівна 0%

Головний бухгалтер Зелінська Любов
Миколаївна 0%

Інші посадові особи не обиралися

Посада Прізвище, ім'я, по
батькові

Пряме та/або
опосередковане

володіння часткою в
статутному капіталі

Компанії (відсотки щодо
кожного)

Директор Пустельник Степан
Осипович 9,60%

Голова Ревізійної
комісії 

Заславський
Олександр Юрійович 0%

Член Ревізійної комісії Сизарєв Сергій
Леонідович 0%

Член Ревізійної комісії,
Внутрішній аудитор

Чуприна Наталія
Євгенівна 0%

Головний бухгалтер Зелінська Любов
Миколаївна 0%

Інші посадові особи не обиралися
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ГІДРОСИЛА"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
"Торговий дім "Гідросила". Код за ЄДРПОУ: 34894740. Місцезнаходжен-
ня: 25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104. Міжміський код,
телефон та факс: 0522-358348. Електронна поштова адреса:
34894740@tdgidrosila.pat.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: tdgidro-
sila.pat.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради від 27.12.2016 року в зв'язку зі звільненням

керівника згідно заяви з 30.12.2016 року, припинено повноваження:
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління-виконавчого дирек-
тора Лук'яненко Андрiй Вiталiйович (паспорт ЕА 742620 Ленiнським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй областi 26.07.2000), розмір пакета ак-
цій: 0 грн; 0%. На посаді перебував з 02.02.2015 р. Обрано: Тимчасово
виконуючий обов'язки Голови правління-виконавчого директора Лісо-
венко Олександр Олександрович (паспорт ЕА 761885 Кіровським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй областi 27.06.2000) з 31.12.2016 р.,
розмір пакета акцій: 0 грн; 0%. Протягом останніх 5 років займав інші по-
сади: Директор з логістики ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", комерцій-
ний директор комерційного відділу продаж ПрАТ "Торговий дім "Гідроси-
ла". На посаду обраний до прийняття наглядовою радою рішення про
обрання голови правління - виконавчого директора. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.

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

Тимчасово виконуючий обов'язки 
Голови правління-виконавчого директора

Лук'яненко Андрiй Вiталiйович.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"

( протокол №25-07/18 від 25.07.2018р. )
Зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-ЗБАЛАНСОВА-
НИЙ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМ-

ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Пункт 1.5 розділу 1 викласти у наступній редакції:
1.5. Відомості про посадових осіб:

Директор  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  
С.О. Пустельник

Головний бухгалтер  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" 
Л.М. Зелінська

В.о. Начальника відділу зберігання активів інститутів спільного ін-
вестування ПАТ "БАНК ВОСТОК"                               В.В. Сосновська

м. Дніпро-2018р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"

( протокол №25-07/18 від 25.07.2018р. )
Зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-ДЕПОЗИТ" ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УП-

РАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Пункт 1.5 розділу 1 викласти у наступній редакції:
1.5. Відомості про посадових осіб:

Директор  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  
С.О. Пустельник

Головний бухгалтер  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Л.М. Зелінська

В.о. Начальника відділу зберігання активів інститутів спільного ін-
вестування ПАТ "БАНК ВОСТОК" В.В. Сосновська

м. Дніпро-2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ IНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13428292
3. Місцезнаходження емітента: 49006, м. Днiпро, вул. Кабардинська, б.

2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562317603, 0562317688
5. Електронна поштова адреса:  lasko@kontakt.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kontakt.biz.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватно-
го акцiонерного товариства "Днiпропетровський iнженерно-технiчний
центр "Контакт" (протокол № 31-08/18 вiд 31.08.2018 р) про виплату дивi-
дендiв, прийнято рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення про виплату дивiдендiв - 31.08.2018 р. Дата складання пе-
релiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 17.09.2018 р. Роз-
мiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв - 12 000 000,00 грн (дванадцять мiльйонiв гривень нуль
копiйок). На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiдендiв у розмi-
рi 80 000,00 гривень. Строк виплати дивiдендiв - 6 мiсяцiв. Спосiб випла-
ти дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв -
дивiденди виплачуються в грошовiй формi кiлькома частками; виплати
здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання ди-
вiдендiв, пропорцiйно згiдно перелiком осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, складеним станом на 17.09.2018 р., вiдповiдно до кiлькос-
тi належним їх акцiй на дату складання перелiку.

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

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

Директор Черниш В.В. 03.09.2018 р.

Посада Прізвище, ім'я, по
батькові

Пряме та/або
опосередковане

володіння часткою в
статутному капіталі

Компанії (відсотки щодо
кожного)

Директор Пустельник Степан
Осипович 9,60%

Голова Ревізійної
комісії 

Заславський
Олександр Юрійович 0%

Член Ревізійної комісії Сизарєв Сергій
Леонідович 0%

Член Ревізійної комісії,
Внутрішній аудитор

Чуприна Наталія
Євгенівна 0%

Головний бухгалтер Зелінська Любов
Миколаївна 0%

Інші посадові особи не обиралися

Посада Прізвище, ім'я, по
батькові

Пряме та/або
опосередковане

володіння часткою в
статутному капіталі

Компанії (відсотки щодо
кожного)

Директор Пустельник Степан
Осипович 9,60%

Голова Ревізійної
комісії 

Заславський
Олександр Юрійович 0%

Член Ревізійної комісії Сизарєв Сергій
Леонідович 0%

Член Ревізійної комісії,
Внутрішній аудитор

Чуприна Наталія
Євгенівна 0%

Головний бухгалтер Зелінська Любов
Миколаївна 0%

Інші посадові особи не обиралися

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКцІОНЕРНО-КОмЕРцІйНИй БАНК «ЛЬВІВ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 09801546
3. Місцезнаходження 79008 Львів Сербська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 245 64 83 (032) 245 64 83
5. Електронна поштова адреса mykychak@banklviv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://www.banklviv.com/
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 Наглядовою радою 03.09.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Сенюка М. М..
Посадова особа Сенюк Михайло Миколайович  (паспорт: серія КА но-

мер 646628 виданий 11.11.1997 р. Залізничним РВ УМВС України у Львів-
ській  області),  яка  займала  посаду  Заступник  Голови  Правління,  Член 
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: з 01.02.2011 р. по 

03.09.2018 р.
Замість звільненої особи нікого не призначено на дану посаду у зв'язку 

із зміною організаційної структури.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність  інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2.В. о. Голови Правління  Хімяк В. С.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальнівідомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КIНТО»

2. Код за ЄДРПОУ 16461855
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Петра 

Сагайдачного, 25-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 246 73 50 (044) 235 58 75
5. Електронна поштова адреса kinto@kinto.com
6. Адреса сторінкив мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kinto.com

7. Вид особливоїінформації Відомості про зміну складу 
посадових осібемітента

II. Текст повідомлення
03.09.2018р.  достроково  припинено  повноваження  Члена  правлiння 

Приватного  акцiонерного  товариства  «КIНТО»Федоренка  Анатолiя  Васи-
льовича, у зв’язку зi смертю, згоди на розкриття паспортних даних Товари-
ство  не  отримало,  частка  у  статутному  капiталi  емiтента  -  12,759018%, 
пiдстава  такого  рiшення  -  свiдоцтво  про  смерть  вiд  03.09.2018р.,  Наказ 
Приватного  акцiонерного  товариства «КIНТО» про виключення  зi  спискiв 
працiвникiв  №8к  вiд  03.09.2018р.,  строк  перебування  на  посадiЧлена 
правлiння з 24.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. На посаду Члена правлiння Приватного акцiонерного това-
риства «КIНТО» нiкого не обрано.

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 Оксанiч Сергiй михайлович
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

04.09.2018
(дата)

ПОВІДОмЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1.Повне  найменування  емітента – ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИй ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ - 31550176
3. Місцезнаходження - 50057 м. Кривий Ріг Заводська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 4049429 (056) 4049425
5. Електронна поштова адреса - t.a.shevchenko@metinvestholding.

com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття Інформації - www.kzgo.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення – Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Наказом в.о.директора від 03.09.2018 №46/02 звільнено Шашко-

ву Олену  Іллівну  (таб. № 199136) –  головного  бухгалтера –  мене-
джера з бухгалтерського обліку Департаменту управління фінанса-
ми, прийнятого за сумісництвом на 0,1 ставки, 03.09.2018 за угодою 
сторін.

Звільнення посадової особи виконано на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП 
України та особистої заяви Шашкової О.І.

Посадова особа Шашкова Олена Іллівна (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано), яка займала посаду Головний бухгалтер – 
менеджер з бухгалтерського обліку, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: 01 рік 
08 місяців.

Наказом в.о.  директора  від  03.09.2018 №47/02  прийнято Кова-
льова Максима Валерійовича на посаду головного бухгалтера – ме-
неджера  з  бухгалтерського  обліку  служби  бухгалтерського  обліку 
Департаменту управління фінансами за сумісництвом на 0,1 ставки 
з 04.09.2018р.

Призначення  посадової  особи  виконано  на  підставі  особистої 
заяви.

Посадова особа Ковальов Максим Валерійович (згоду на розкриття 
паспортних даних не надано), призначена на посаду Головний бухгал-
тер – менеджер з бухгалтерського обліку.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші  посади,  які  обіймала  особа  протягом  останніх  п’яти  років: 

02.06.2015 – по теперішній час – начальник Відділу обліку кредитор-
ської заборгованості Управління з обліку дебіторської та кредитор-
ської  заборгованості  та  внутрішньогрупових  операцій  ТОВ  «МЕТ-
ІНВЕСТ  БІЗНЕС  СЕРВІС»;  29.03.2013 –  29.05.2015 –  провідний 
бухгалтер  відділу  обліку  рахунків  до  сплати  головної  бухгалтерії 
управління  ПАТ  «ЦЕНТРАЛЬНИЙ  ГІРНИЧО-  ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
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. директора _________ 
(підпис)

О.В. Левченко
(ініціали та прізвище керівника)

04.09.2018 
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРІЗЬКИй ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ» 
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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 «КРИВОРІЗЬКИй цЕНТРАЛЬНИй  
РУДОРЕмОНТНИй ЗАВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ - 00190940
3. Місцезнаходження - 50057 м. Кривий Ріг Заводська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 4049429 (056) 4049425
5. Електронна поштова адреса - t.a.shevchenko@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації - www.kcrz.dp.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 – 
Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Наказом в.о. Генерального директора від 03.09.2018 №20-К звільнено 

Шашкову Олену Іллівну (таб. №3925) – головного бухгалтера, прийнятого 
за сумісництвом на 0,5 ставки, 03.09.2018 за угодою сторін. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України.
Посадова особа Шашкова Олена Іллівна (згоду на розкриття паспорт-

них даних не надано), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: 04 роки  
03 місяці.

Наказом в.о. Генерального директора від 03.09.2018 №21-К прийнято 
Ковальова Максима Валерійовича на посаду головного бухгалтера за су-
місництвом на 0,1 ставки з 04.09.2018р.

Призначення посадової особи виконано на підставі особистої заяви.
Посадова  особа  Ковальов  Максим  Валерійович  (згоду  на  розкриття 

паспортних даних не надано), призначена на посаду Головний бухгалтер.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші  посади,  які  обіймала  особа  протягом  останніх  п’яти  років: 

02.06.2015 –  по  теперішній  час – начальник Відділу  обліку  кредиторської 
заборгованості Управління з обліку дебіторської та кредиторської заборго-
ваності та внутрішньогрупових операцій ТОВ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕР-
ВІС»; 29.03.2013 – 29.05.2015 – провідний бухгалтер відділу обліку рахун-
ків  до  сплати  головної  бухгалтерії  управління  ПАТ  «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
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. Генерального директора ______ 
(підпис)

О.В. Левченко
(ініціали та прізвище керівника)

04.09.2018 
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

ПрАТ «ОСОКОР»
Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Осокор»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

03360911

Місцезнаходження емітента м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, 
02081

Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 550-3259, 550-3259

Електронна поштова адреса емітента іnfo@osokor.kіev.ua
Вид особливої інформації  зміна типу акціонерного товариства

Дата вчинення дії 11.05.2018
Дата розміщення у стрічці новин 04.09.2018

Відповідно  до  рішення  річних  загальних  зборів  акціонерів  (Протокол 
№ 27-04/18 від 27.04.2018 року) змінено тип товариства.

Найменування  АТ  до  зміни:  публічне  акціонерне  товариство  «ОСО-
КОР»

Найменування АТ після зміни: приватне акціонерне товариство «ОСО-
КОР»

Посадова  особа  підтверджує  достовірність  інформації: Голова прав-
ління Гліган михайло Петрович

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "мЕТЛАйф"

2. Код за ЄДРПОУ 32109907
3. Місцезнаходження 01032 Комiнтерну (Симона 

Петлюри)
4. Міжміський код, телефон та факс 044 494 13 43 044 494 13 45
5. Електронна поштова адреса office@metlife.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.metlife.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «МетЛайф» вiд 

26.07.2018 р.  про  обрання  Монiки  Барбари  Спадло-Коляно  Головою 
Правлiння ПрАТ «МетЛайф» та у зв‘язку iз отриманням дозволу на працев-
лаштування, п. Монiка Барбара Спадло-Коляно приступила до виконання 
обовязкiв Голови Правлiння ПрАТ «МетЛайф» iз 3 вересня 2018 року згiдно 
з вiдповiдним наказом вiд 3 вересня 2018 р. №231-к. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Пакетом акцiй емiтента не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на посаду 
безстроково.  До  обрання  на  посаду  4  роки  обiймала  посаду  у  MetLife 
керiвника  юридичного  вiддiлу  Схiдної  та  Пiвденної  Європи  Сервiсiв  та 
Операцiй у захiдному, центральному, схiдному на пiвденному регiонах Євро-
пи; до того – керiвника юридичного вiддiлу MetLife у Польщi.

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 Спадло-Коляно Монiка Барбара
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.09.03
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого 

органу емітента) емітента. Код за ЄДРПОУ 14301395.
1. Місцезнаходження 03680, Київ, Якутська, 10
2. Міжміський код, телефон та факс 044-402-88-99 402-87-99
3. Електронна поштова адреса pat_zbk@ukr.net
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.
com.ua/zbk

Текст повідомлення
Рiшенням  позачергових  загальних  зборiв  31.08.2018,  протокол № 16, 

прийнято рiшення про перетворення ПАТ «Завод будiвельних конструкцiй» 
у  товариство  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  «Завод  будiвельних 
конструкцiй»  (мiсцезнаходження  правонаступника  -  03134,  м. Київ, 
вул. Якутська, 10), у зв’язку iз необхiднiстю оптимiзацiї управлiння Товари-
ством, зменшенням витрат, пов’язаних iз утриманням такої органiзацiйної 
форми  як  акцiонерне  товариство,  тривалiстю  часу  на  листування  та 
повiдомленням акцiонерiв у засобах масової iнформацiї тощо.

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКцIй»



№169, 5 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

До уваги власників облігацій ДІУ!

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 
повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій «X2», «Y2», за-

реєстрованого  НКЦПФР  27  листопада  2012 року,  у  зв’язку  з  відсутністю 
результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної по-
зики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, за пе-

ріод починаючи з дати початку двадцять третього відсоткового періоду та 
закінчуючи останньою датою двадцять  третього  відсоткового  періоду,  рі-
вень відсоткової ставки, який був встановлений на двадцять третій відсо-
тковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2», на двадцять четвертий відсот-
ковий  період  залишається  без  змін  на  рівні  14,25  (чотирнадцять  цілих 
двадцять п’ять сотих) % річних у гривні.

НОВИНИ

Госбюджет Украины в августе 
недовыполнен по доходам на 2,9% – 

Госказначейство
Доходы государственного бюджета Украины в августе 

2018 года  составили  93,96 млрд  грн,  что  на  2,79 млрд 
грн, или 2,9% меньше планового показателя, сообщила 
Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).
Согласно  ее  данным,  по  сравнению  с  августом 

2017 года  бюджетные  поступления  возросли  на 
14,09  млрд грн, или на 17,6%.
Общий  фонд  получил  в  минувшем  месяце 

85,09 млрд грн, что на 3,4% меньше плана и на 16,6% 
превышает показатель годичной давности.
В  целом  по  итогам  восьми  месяцев  2018 года  доходы 

госбюджета  составили  607,47  млрд  грн,  отставание  от 
плановых показателей – 3%, а по сравнению с восемью ме-
сяцами прошлого года достигнут рост доходов на 15,1%.
Поступления в общий фонд за январь-август-2018 со-

ставили 551,58 млрд грн, что на 3% ниже плана, но на 
19,8% лучше показателя января-августа-2017.
Одной из причин невыполнении плана указано посту-

пление  от Национального  банка  6,61 млрд  грн  вместо 
запланированных 12,55 млрд грн. Это связано с тем, что 
государственный бюджет на 2018 года предусматривает 
поступление  от  НБУ  50,549  млрд  грн,  что  на  13,9% 
превышает показатель госбюджета-2017, тогда как чис-
тая  прибыль  центробанка  за  прошлый год  составила 
44,6 млрд грн. В начала августа НБУ сообщил, что пере-
числило последний транш из этой суммы в госказну.
Как указано в материалах Госказначейства, налоговые 

поступления за восемь месяцев 2018 года принесли бю-
джету 261,05 млрд грн, что на 3,08 млрд грн, или на 1,2% 
выше  планового  показателя,  тогда  как  таможенные  – 
209,58 млрд грн, не дотянув 4,04 млрд грн, или 1,9% до 
плана.  По  сравнению  с  восемью  месяцами  прошло-
го года  налоговые  показатели  в  этом году  возросли  на 
17,3%, таможенные – на 11,1%.
В  августе  поступления  по  налогам  составили 

45,08  млрд грн, что на 1,6% выше ожидаемого уровня и 
на 8,8% лучше августа-2017. Таможенные поступления 
за  августа  на  3,3%  превысили  запланированный  уро-
вень, достигнув 30,39 млрд грн и превысив августа про-
шлого год на 17,8%.
В целом августовский план по ГФС был перевыполнен 

относительно плановых показателей на 2,3%. Поступле-
ния  составили  75,47  млрд  грн,  что  лучше  показателя 
августа-2017 на 8,22 млрд грн, или 12,2%.
Как  уточнило  Госказначейство,  за  восемь  месяцев 

этого года НДС был возмещен на суму 85,16 млрд грн, 
что  на  9,3%  превышает  показатель  за  январь-август 
2017 года. В том числе августовское возмещение соста-
вило  9,99  млрд  грн  по  сравнению  с  10,72  млрд  грн  в 
июле этого года и 9,61 млрд грн в августе прошлого.

Доходы местных бюджетов в августе 2018 года соста-
вили 22,55 млрд грн, что на 15,4% превышает прошло-
годний показатель, а в целом за восемь месяцев местные 
бюджеты получили 155,01 млрд грн, что на 15,6% боль-
ше восьми месяцев прошлого года.
Согласно данным Госказначейства, поступления еди-

ного социального взноса (ЕСВ) в августе-2018 увеличи-
лись  к  августу-2017  на  25,8%  -  до  18,3 млрд  грн,  а  за 
восемь месяцев – на 27,3%, до 145,12 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета в 2017 году воз-

росли на 28,7% – до 793,27 млрд  грн,  а  расходы – на 
22,5%, до 839,24 млрд грн.
Доходы госбюджета Украины в 2018 году определены 

в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы  – 
на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).
Уличили в системном взяточничестве первого замес-

тителя председателя Государственной службы геологии 
и недр Украины - 3000 долларов США.

«Астарта»  
с 27 по 31 августа  

выкупила 1,7  тыс. акций
Astarta Holding N.V.  (Нидерланды),  холдинговая  ком-

пания агропромышленного холдинга «Астарта», в пери-
од  с  27  по  31  августа  2018 года  выкупила  1,71  тыс. 
собственных акций, средняя цена по итогам сделок со-
ставила PLN32,99 за акцию.
Соответствующая информация обнародована на сай-

те Варшавской фондовой биржи (WSE).
По  данным WSE,  курс  акций  «Астарты»  3  сентября 

снизился на 1,82% и составил PLN32,4 за шт. ($1 равен 
PLN3,6991  по  курсу  Национального  банка  Польши  на 
3  сентября).
Как сообщалось, совет директоров Astarta Holding N.V. 

назначил агентом по выкупу акций в рамках утвержден-
ной  программы  выкупа  (buyback  program)  польский 
инвестиционный банк Pekao Investment Banking S.A.
Программа выкупа была одобрена с целью выполнения 

обязательств по привлеченному финансированию, пред-
усматривающего конвертацию долга в акционерный ка-
питал, а  также для реализации программы поощрения 
менеджмента.
Акционеры Astarta Holding 25 мая 2018 года одобрили 

решение о продлении еще на 18 месяцев  (от даты со-
брания акционеров) программы обратного выкупа акций. 
Согласно решению компания может выкупить максимум 
2,5 млн акций  (до 10% ценных бумаг в обращении) по 
цене не более PLN125 за шт.
По данным компании, по состоянию на конец 2017 года 

на ее казначейском счете находились 2,38% акций. Еще 
36,26% ценных бумаг принадлежало Виктору Иванчику, 
28,06% - канадской фингруппе Fairfax и 33,3% - другим 
акционерам.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №169, 5 вересня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

НОВИНИ

«Астарта»  -  вертикально  интегрированный 
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятель-
ность  в  Полтавской,  Винницкой,  Хмельницкой,  Терно-
польской,  Житомирской,  Черниговской,  Черкасской  и 
Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь 
сахарных  заводов,  агрохозяйства  с  земельным банком 
около 250 тыс. га и молочные фермы.
Агропромхолдинг  по  итогам  2017 года  получил 

EUR61,84 млн  чистой  прибыли,  что  на  25,2% меньше, 
чем за 2016 год. Ее EBITDA сократилась в минувшем году 
на 21% – до EUR120,24 млн, тогда как консолидирован-
ная выручка возросла на 24,3% – до EUR458,6 млн.

Крупнейшими получателями НДС в августе 
стали «Азовсталь», ммК им.Ильича и 

«Кернел-Трейд»
Крупнейшими получателями возмещения налога на до-

бавленную стоимость (НДС) среди украинских предприя-
тий  в  августе  2018 года  стали  два  аффиллированных  с 
группой «Метинвест» метпредприятия - «Азовсталь» и Ма-
риупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильи-
ча, а также агроэкспортер «Кернел-Трейд», свидетельству-
ют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
По  информации  ведомства,  меткомбинату  «Азов-

сталь» в августе было перечислено 687,2 млн грн, тогда 
как  в  июле  эта  сумма  составила  636,6  млн  грн,  ММК 
им. Ильича получил по итогам августа 557,8 млн грн про-
тив  908,9  млн  грн  в  июле.  В  свою  очередь,  «Кернел-
Трейд» по итогам августа получил 547,7 млн грн против 
502,6 млн грн в июле, указывает ГКСУ.
Пятерку  крупнейших  получателей  возмещения  ука-

занного налога закрывают меткомбинат «Запорожсталь» 
из  группы  «Метинвест»,  показатель  которого  за  месяц 
сократился с 562,9 млн  грн в июле до 423,2 млн  грн в 
августе, а также возглавлявший в июле список получате-
лей комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» - 375,8 млн грн 
в августе (992,8 млрд грн в июле).
Согласно  информации  ведомства,  вторую  пятерку 

крупнейших получателей открывает один из крупнейших 
зернотрейдеров «Нибулон» - 364,4 млн грн (196,7 млн), 
за  ним  следуют  агроэкспортеры  «Сантрейд»  – 
321,1  млн  грн  (262,3  млн  грн),  «АДМ  Трейдинг  Украи-
на» – 300,9 млн грн (207 млн грн), «Полюс Трейдинг» – 
295,1  млн  грн  (249,5  млн  грн),  Днепровский 
металлургический завод (ДМЗ) – 275,2 млн грн (данные 
о возмещении в июле отсутствовали).
Третью пятерку крупнейших получателей возглавляют 

производитель  двигателей  для  авиационной  техники  и 
промышленных  газотурбинных  установок  «Мотор-
Сич»   – 202,4 млн  грн и Катеринопольский элеватор – 
201,1 млн (данные о возмещении в июле у этих предпри-
ятий отсутствовали). Никопольский завод ферросплавов 
несколько  сократил  сумму  возмещения  НДС– 
191,5  млн  грн (214 млн грн).
Далее  в  списке  получателей  следует  запущенный  в 

июне  2017  после  пятилетнего  простоя  «Карпатнафто-
хим», увеличивший возмещение НДС с 56,3 млн грн до 
171,9 млн грн в августе. Замыкает третью пятерку Пол-
тавский  горно-обогатительный  комбинат  (ГОК)  – 
161,9  млн грн (175,9 млн грн).
Еще пять компаний получили возмещение НДС более 

100 млн грн – МГЗ – 135,5 млн грн (115,3 млн грн), «АТ  Кар-
гилл» – 119,4 млн грн (98 млн грн), Центральный ГОК  – 
116,3 млн грн (109,5 млн грн), Глобинский перерабатываю-
щий завод – 104,3 млн грн (данные о возмещении в июле 
отсутствовали), ГПЗКУ – 101,5  млн  грн (103,3 млн грн).
Помимо указанных, возмещение более 80 млн грн по-

лучил Южный ГОК – 94,4 млн грн (121,2 млн грн).
Как сообщалось, по итогам восьми месяцев этого года 

НДС был возмещен на сумму 85,16 млн грн, что на 9,3% 
превышает  показатель  за  январь-август  2017 года.  В 
том  числе  августовское  возмещение  составило 
9,99  млрд  грн  по  сравнению  с  10,72  млрд  грн  в  июле 
этого года и 9,61 млрд грн в августе прошлого.

В ЮАР началась рецессия впервые 
с 2009 года

Экономика ЮАР во втором квартале 2018 года вступи-
ла в период рецессии, снизившись на 0,7% по сравнению 
с  предыдущим  кварталом  после  падения  на 
пересмотренные 2,6% в первом квартале, свидетельству-
ют обнародованные во вторник официальные данные.
Снижение на протяжении двух кварталов подряд соо-

тветствует  определению  технической  рецессии.  Ранее 
такая  ситуация  наблюдалась  в  2009 году.  В  конце 
2016 года сообщалось о начале рецессии, однако затем 
данные были пересмотрены.
Аналитики  в  среднем  ожидали  роста  ВВП  ЮАР  на 

0,6% в апреле-июне.
В годовом  выражении  экономика  ЮАР  выросла  на 

0,4% вместо ожидавшегося повышения на 1%.
Курс  южноафриканского  рэнда  ускорил  падение  по-

сле публикации статданных. К 12:40 мск его курс к до-
ллару США рухнул на 2,5%, до 15,225 за $1.

цена Brent превысила $79 за баррель 
впервые с 10 июля

Цена нефти марки Brent перешла к активному росту в 
ходе  торгов  во  вторник  и  превысила  $79  за  баррель 
впервые с 10 июля.
Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской 

бирже  ICE  Futures  к  11:59  МСК  увеличилась  на  $1,02 
(1,31%) - до $79,17 за баррель.
Стоимость  фьючерса  на  WTI  на  октябрь  на 

электронных  торгах  Нью-йоркской  товарной  биржи 
(NYMEX) повысилась к этому времени на $1,26 (1,81%)  - 
до $71,06 за баррель.
Участники  нефтяного  рынка  опасаются  перебоев  в 

нефтедобыче в США в связи с надвигающимся штормом 
«Гордон».  Как  сообщалось,  нефтедобывающая  компа-
ния Anadarko Petroleum эвакуировала работников и при-
остановила операции на двух платформах в Мексикан-
ском заливе из-за непогоды.
Скорость ветра сейчас достигает 72 км/ч, и может уси-

литься - синоптики ожидают, что шторм достигнет силы 
урагана к моменту, когда он достигнет побережья.

Доллар США умеренно поднимается к евро 
и иене, австралийский доллар дорожает
Доллар США умеренно укрепляется в паре с евро и 

иеной  на  оптимистичных  новостях  из  внешнеторговой 
сферы, стабилен к иене в ходе торгов во вторник.
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Евро подешевел к 9:10 МСК до $1,1601 против $1,1619 
на  закрытие  сессии  в  понедельник.  Курс  доллара  со-
ставляет 111,31 иены против 111,07 иены накануне.
Стоимость  единой  европейской  валюты  находится  к 

указанному  времени  в  районе 129,13  иены по  сравне-
нию со 129,05 иены в предыдущую сессию.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику кур-

са доллара относительно 16 основных мировых валют, 
вырос в ходе торгов во вторник на 0,06%.
Австралийский доллар тем временем поднимается на 

0,2% к доллару США и на 0,3% к евро после того, как ЦБ 
Австралии сохранил позитивный прогноз относительно 
экономики страны.
«Австралийская валюта получила поддержку от заяв-

лений ЦБ,  которые  продемонстрировали,  что  руковод-
ство Центробанка по-прежнему в целом позитивно оце-
нивает  фундаментальные  макроэкономические 
показатели,  -  говорит аналитик  IG Group Holdings Кайл 
Родда.  -  Трейдеры  вновь  закупаются  австралийскими 
долларами,  довольные  тем,  что  ЦБ  не  стал  сгущать 
краски».
Курс малазийского ринггита снижается к доллару США 

на  0,15%  и  приближается  к  минимальной  в  этом году 
отметке 4,15 ринггита за $1. Эксперты AmBank Research 
ожидают,  что  слабость  местной  валюты  сохранится  в 
ближайшей перспективе на фоне торговых проблем. Тем 
не менее, эффективные меры ЦБ Малайзии оказывают 
валюте страны определенную поддержку - с начала года 
ринггит  упал  к  доллару  на  2,2%,  то  есть  значительно 
меньше,  чем  индонезийская  рупия  или  другие  валюты 
развивающихся стран Азии.

Китай  
со вторника повысил розничные цены  

на бензин и дизтопливо
Китай со вторника увеличил розничные цены на авто-

мобильное топливо.
Государственный  комитет  по  делам  развития  и  ре-

форм КНР принял решение повысить цену тонны бензи-
на  на  180  юаней  ($26,3)  и  дизельного  топлива  -  на 
170 юаней.
Таким образом, розничная стоимость одного литра то-

плива  повысилась  примерно  на  0,1  юаня,  сообщает 
агентство «Синьхуа».
КНР  пересматривает  стоимость  нефтепродуктов  на 

внутреннем  рынке  каждые  10  рабочих  дней,  учитывая 
тенденции роста или снижения цен на нефть на глобаль-
ном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняет-
ся,  если  амплитуда  колебания  нефтяных  котировок  в 
мире превышает 50 юаней за тонну.
Госкомитет требует от трех ведущих нефтяных компа-

ний страны - PetroChina, Sinopec и CNOOC - надлежа-
щим образом организовать производство и транспорти-
ровку  нефтепродуктов,  гарантировать  стабильность 
рыночных поставок и строгое соблюдение государствен-
ной ценовой политики.
Комитет в настоящий момент тщательно следит за ра-

ботой механизма ценообразования, а также намерен в 
соответствии  с  изменениями  ситуации  на  внешнем  и 
внутреннем рынках нефти совершенствовать его.
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16.  ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 13
17.  ПАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 7
18. ПАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 16
19. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КРОК» 11
20. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 9
21. ПРАТ КІНТО 15
22. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 3
23. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ 15
24.  ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 16
25.  ПРАТ МЕТЛАЙФ 16
26.  ПРАТ ОСОКОР 16
27.  ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 8
28. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ-ЛЬВІВ 4
29. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2302 5
30. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП 9
31. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 14
32. ПРАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 3
33. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ – МИКОЛАЇВ 11
34.  ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 11
35.  ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 12
36.  ПРАТ ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ 3
37.  ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 5
38. АО ЮНЕКС БАНК 10
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18169
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.09.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


