
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» 
(адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набе-
режна, буд. 28-А, код за ЄДРПОУ: 39709794) на зупинен-
ня обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій прат «яКоБЗ даУ еГ-
БертС УКраЇна» (код за ЄДРПОУ: 39709794) – розпо-
рядження № 176-Кф-З від 25 червня 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: 

«27» червня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 

Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 15.06.2018 року № 1004103295 
про внесення 31.05.2018 запису про припинення юри-
дичної особи ПАТ «Старобабанський гранітний кар’єр» 
(код за ЄДРПОУ: 00293717, місцезнаходження: вул. Гра-
нітна, 1, с. Старі Бабани, Уманський район, Черкась-
ка область, 20330), у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
29.05.2018, 10/5026/620/2011, Господарський суд Чер-
каської обл., та інформації, наданої Арбітражним керую-
чим ПАТ «Старобабанський гранітний кар’єр» Пшенич-
ним С.М. листом від 01.06.2018 № 156 (вх. № 19719 від 
05.06.2018 р.), скасовано реєстрацію випуску пат «Ста-
робабанський гранітний кар’єр» (код за ЄДРПОУ: 
00293717). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
ПАТ «Старобабанський гранітний кар’єр» від 14.01.2011 року 
№ 4/23/1/2011, видане 08.11.2012 Центральним терито-
ріальним управлінням Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 174-Кф-С-а від 26 червня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) та 
на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
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ції випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «Енерговугілля» (адреса: 83086, м. Донецьк, 
вул. Артема, буд. 1, код за ЄДРПОУ: 32515954) на 
скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Енергову-
гілля» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реє-
страцію випуску акцій прат «енерговугілля». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Енерговугілля» від 23 грудня 2003 року 
№ 70/05/1/03, видане 18 грудня 2015 Східним терито-
ріальним управлінням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 173-Кф-С-а від 22 червня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), підпункту а) 
пункту 3 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 р. № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 р. за № 822/23354 (зі зміна-

ми), та відповідно до документів, наданих Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Фінансовий партнер», яке є правонаступником Пу-
блічного акціонерного товариства «Фінансова компа-
нія «Фінансовий партнер», місцезнаходження: 01133, 
м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Г, офіс 262, код за 
ЄДРПОУ: 38322199, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій публічного 
акціонерного товариства «фінансова компанія «фі-
нансовий партнер». Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій Публічного акціонерного товариства «Фінан-
сова компанія «Фінансовий партнер» від 10 липня 
2012 року № 129/1/2012, дата видачі - 08 лютого 2018 
року, видане Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 168-Кф-С-а від 19 червня 2018 року. 

02.07.2018 р.

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

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"львIвСьКий лоКомоти-
воремонтний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон та факс 0322378404 
5. Електронна поштова адреса info@lvivlrz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.lvivlrz.com

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення ПАТ «УКРЗАЛIЗНИЦЯ» № 71-1/63-10 вiд 21.06.2018 

року,обрати Ярему Романа Ярославовича головою правлiння 
ПрАТ «ЛЛРЗ»з укладенням контракту на три мiсяцi з 26.06.2018 року.
Останнi 5 рокiв займав посаду голови правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ». Непогаше-
ної судимостi за корисливi посадовi злочини немає. Інформацiю отримано 
листом i зареєстровано 26.06.2018 року.

Згiдно рiшення ПАТ «УКРЗАЛIЗНИЦЯ» № 71-1/63-10 вiд 21.06.2018 
року,обрати Стадницького Олександра Михайловича членом правлiння 
ПрАТ «ЛЛРЗ»з укладенням контракту на три мiсяцi з 26.06.2018 року.Останнi 
5 рокiв займав посаду члена правлiння ПрАТ «ЛЛРЗ»,начальника вiддiлу 
комплектацiї ПрАТ «ЛЛРЗ». Непогашеної судимостi за корисливi посадовi зло-
чини немає. Iнформацiю отримано листом i зареєстровано 26.06.2018 року.

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

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

2. Найменування посади Ярема роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.06.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне 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 Інтер-
нет, 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 посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол №24 вiд 26.06.2018 о 14-00 годинi)  
02 липня 2018 року припиняються повноваження заступника Голови Правлiння 
з ризикiв, члена Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Потужного Дмитра Євгенови-
ча (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Пiдставою прийняття 
рiшення є закiнчення 02 липня 2018 року строку трудового договору у формi 
контракту. Рiшення про призначення на посаду замiсть особи, повноваження 
якої припиняються, буде прийнято пiзнiше. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
Потужний Д.Є. - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини особа не має. 
Повноваження заступника Голови Правлiння з ризикiв, члена Правлiння  
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Потужний Д.Є. виконував з 02 липня 2015 року.

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

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

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

М.П. 27.06.2018
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Акцiонерне товариство «Укртрансгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)461-28-23 (044)461-20-95

5. Електронна поштова 
адреса

varetca-in@utg.ua

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

http://utg.ua/img/menu/company/
docs/2018/info-25-06-2018.pdf

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

II. текст повідомлення
Акцiонерне товариство «Укртрансгаз» (далi-Товариство) «22» червня 

2018 р. отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товари-
ство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi-
Компанiя) Рiшення акцiонера №194 Акцiонерного товариства «Укртранс-
газ» вiд 22 червня 2018 року про надання згоди на вчинення Товариством 
значного правочину.

Загальнi збори вирiшили:
1. Надати згоду на вчинення Товариством з Компанiєю значного право-

чину - додаткової угоди №10 до Договору №1602000328 на транзит при-
родного газу територiєю України вiд 12.02.2016 щодо продовження термiну 
надання послуг включно до 31.12.2019.

2. Товариству вчинити значний правочин, зазначений в пунктi 1 цього 
рiшення.

•предмет правочину за договором: Виконавець зобов’язується протя-
гом строку, визначеного Договором надати послуги з транспортування 

природного газу магiстральними трубопроводами територiєю України на 
умовах Договору, умов Контракту вiд 19 сiчня 2009 року № ТКГУ мiж 
Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» i ПАТ «Газ-
пром» «Об объемах и условиях транзита природного газа через террито-
рию Украины на период с 2009 по 2019 годы» та контракту мiж 
Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» i АТ «Молдова-
газ» «Об объемах и условиях транспортировки газа по территории 
Украины в 2013 году» та iнших компанiй, якi мають контракти з 
Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» з доповнення-
ми та технiчними угодами до Контрактiв, а Замовник зобов’язується прий-
няти та оплатити послуги Виконавця. 

Предмет правочину за додатковою угодою: змiна обсягiв транзиту 
природного газу за договором, змiна вартостi договору та термiну дiї до-
говору.

•ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: загальна вартiсть договору 123 579 440, 
22 тис. грн. грн., в т.ч. ПДВ – 20 596 573, 37 тис. грн.

•вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 345 930 569 тис.грн.

•спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,72 %; 

•загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами): рiшення одноосiбного 
акцiонера з кiлькiстю голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 6 494 611 600 шт.

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

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

2. Найменування посади Хоменко Андрiй Iванович
Т.в.о. Президента (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.06.2018

(дата)

аКцIонерне товариСтво «УКртранСГаЗ»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"нацIональна 
аКцIонерна КомпанIя 
"нафтоГаЗ УКраЇни"

2. Код за ЄДРПОУ 20077720
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 586-35-37 044 586-33-10

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

http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2018_6.htm

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

II. текст повідомлення
На Урядовому порталі опубліковано розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 25.04.2018 №384-р «Питання рiчних загальних зборiв 
публiчного акцiонерного товариства «Нацiональна акцiонерна компанiя 
«Нафтогаз України», вiдповiдно до якого акцiонер прийняв рiшення спря-
мувати 11 799 045,6 тис. гривень на виплату дивiдендiв до державного 
бюджету. Станом на 23.06.18 вищевказане розпорядження на адресу 
Компанії не надійшло.

8 травня 2018р. визначено датою складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв.

Виплата дивiдендiв має бути проведена згiдно з вимогами законодав-
ства не пiзнiше 30 червня 2018 року безпосередньо акцiонерам в повному 
обсязi.

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

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

Голова правління  Коболєв а.в.
23.06.2018

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"УКрпошта"

2. Код за ЄДРПОУ 21560045
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 

буд.22
4. Міжміський код, телефон та факс 044 323 20 20 044 278 79 69
5. Електронна поштова адреса ukrposhta@ukrposhta.com, 

shvirst-mv@ukrposhta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://ukrposhta.ua/pro-
pidpriyemstvo/zvitnist-emitenta/

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента 
про утворення, припинення його 
філій, представництв

II. текст повідомлення
25.06.2018 року на виконання Наказу Мiнiстерства iнфраструктури 

України №150 вiд 02.04.2018 року, Наказом в.о.генерального директора ПАТ 
«Укрпошта», з метою оптимiзацiї органiзацiйної структури було прийнято 
рiшення про припинення КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДИРЕКЦIЇ ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» (iдентифiкацiйний код 
22919784), мiсцезнаходження: 02098 м. Київ, пр. Павла Тичини, буд. 6. 

Вiдокремлений пiдроздiл здiйснював дiяльнiсть з регiонального пред-
ставництва Нацiонального поштового оператора, яку наразi здiйснює 
КИЇВ СЬКА МIСЬКА ДИРЕКЦIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРПОШТА».

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 Смiлянський Iгор Юхимович
В.о.генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.06.2018
(дата)
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На підставі Наказу ат «УКрСиББанК» № 184-ВК від 25.06.2018 
року Бабій Світлану Євгеніївну з 26.06.2018 року переведено за її згодою з по-
сади Заступник головного бухгалтера - заступник начальника Управління фі-
нансового та податкового обліку Департаменту фінансів АТ «УкрСиббанк» та 
припинено виконання нею обов’язків Головного бухгалтера АТ «УкрСиббанк».

Бабій Світлана Євгеніївна обіймала посаду Заступника головного бух-
галтера - заступник начальника управління фінансового та податкового 
обліку Департаменту фінансів АТ «УкрСиббанк» та виконувала обов’язки 
головного бухгалтера АТ «УкрСиббанк» протягом останніх шести місяців. 
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

На підставі Наказу АТ «УкрСиббанк» № 184-ВК від 25.06.2018 року та 
рішення Національного банку України від 23.06.2018 року про погодження 
на посаді, Опачанську Галину Петрівну з 26.06.2018 року за її згодою при-
значено на посаду Головного бухгалтера – начальника Управління фінан-
сового та податкового обліку Департаменту фінансів АТ «УкрСиббанк».

Опачанська Галина Петрівна часткою у статутному капiталi не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Протягом останнiх 5 рокiв, до призначення Головним бухгалтером – на-
чальником Управління фінансового та податкового обліку департаменту фі-
нансів АТ «УкрСиббанк» Опачанська Галина Петрівна, обiймала посади: На-
чальник відділу методологій та стандартів Департаменту фінансів 
АТ «УкрСиббанк», Начальник відділу методології та стандартів управління 
звітності Департаменту фінансів АТ «УкрСиббанк», Менеджер проектів групи 
проектів та методології Департаменту фінансів АТ «УкрСиббанк», Керівник 
напрямку управління даними Департаменту фінансів АТ «УкрСиббанк».

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«КиЇвСтар»
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 

«Київстар»
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/
about/partners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 
від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25 червня 2018 року Наглядовою радою емітента було прийнято рі-

шення про призначення п. Тронд Едегорд Вестлі на посаду Голови На-
глядової ради ПрАТ «Київстар».

Призначення посадової особи на посаду Голови Наглядової ради 
емітента здійснено на підставі рішення Наглядової ради емітента, 
прий нятого у відповідності з положеннями ст. 54 Закону України «Про 
акціонерні товариства» та статуту емітента, згідно з якими Голова на-
глядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 
більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з 
припиненням повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціа-
тивою акціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу 
Наглядової ради емітента, та з вимогами Закону України «Про акціо-
нерні товариства» та Статуту емітента про необхідність обрання членів 
Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової 
ради емітента відбулися за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Лтд., 
акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю. 14 червня 
2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента 
було прийнято рішення про призначення п. Тронд Едегорд Вестлі на 
посаду члена Наглядової ради емітента.

Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному 
капіталі емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі 
емітента, якою володіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової 
особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини: немає.

Строк, на який призначено особу: п. Тронд Едегорд Вестлі призна-
чений на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Київстар» на строк з 
25 червня 2018 року по 14 червня 2021 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
- з січня 2010 року по грудень 2016 року обіймав посаду Головного 

Фінансового Директора, A.P. Møller-Mærsk (Данія);
- з липня 2014 року по серпень 2016 року обіймав посаду Члена На-

глядової Ради ВЕОН, в т.ч. Голови Комітету по аудиту, VEON Ltd. (Ні-
дерланди);

- з жовтня 2017 р. і по теперішній час п. Тронд Едегорд Вестлі є Го-
ловним Фінансовим Директором Групи ВЕОН, VEON Ltd. (Нідерлан-
ди).

Пан Тронд Едегорд Вестлі як член Наглядової ради емітента є пред-
ставником акціонера емітента - ВЕОН Лтд., акціонерного товариства з 
обмеженою відповідальністю.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
ІІІ. підпис

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

2. Президент  _______ П.А.Чернишов
Найменування  (підпис)  (ініціали та прізвище 
посади   керівника)
  25 червня 2018 року
  (дата)

повІдомлення про можливість реалізації переважного права на 
придбання акцій додаткової емісії приватноГо аКцІонер-
ноГо товариСтва «ЗаКУпнянСьКе ХлІБоприй-

мальне пІдприЄмСтво»
Приватне акціонерне товариство «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 00952433, місцезнаходження: Україна, 
31614, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ Р-Н., СМТ. ЗАКУПНЕ, 
Вул. ЦЕНТРАЛЬНА, 28, (надалі - Товариство) повідомляє, що позачерговими 
загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 21.06.2018 р., прий-
нято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за раху-
нок додаткових внесків з 947 900,00 грн. (дев’ятсот сорок сім тисяч дев’ятсот 
гривень 00 копійок) до 5 125 500,00 грн. (П’ять мільйонів сто двадцять п’ять 
тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) шляхом розміщення 16 710 400 (Шістнадцять 
мільйонів сімсот десять тисяч чотириста) штук простих іменних акцій існуючої 
номінальної вартості 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок) за одну акцію загальною 
номінальною вартістю 4 177 600,00 грн. (чотири мільйони сто сімдесят сім ти-
сяч шістсот гривень 00 копійок). Збільшення статутного капіталу Товариства 
здійснюється шляхом приватного розміщення акцій. Ринкова вартість акцій 
становить 0,70 грн. (Сімдесят копійок) за одну акцію. Ціна розміщення акцій 
0,70 грн. (Сімдесят копійок) за одну акцію, що є вищою за номінальну  
вартість - 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок) та дорівнює ринковій вартості – 
0,70 грн. (Сімдесят копійок). Акціонер - власник простих акцій Товариства має 
переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі 
приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій 
у загальній кількості простих акцій Товариства станом на 21.06.2018 р.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, акціонери То-
вариства в строк з 10.08.2018 по 31.08.2018 включно, повинні подати на ім’я 
уповноваженої особи Товариства (Директора) письмову заяву, яка складена 
українською мовою, про придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість 
акцій, на придбання яких акціонер має переважне право. У заяві акціонера по-
винно бути зазначено: найменування акціонера (прізвище, ім'я, по батькові), 
ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний номер платника по-
датків), контактний телефон; кількість акцій, які акціонер має намір придбати в 
межах квоти, що визначається, виходячи з обсягу емісії; дату складання заяви. 
У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додається 
обов’язково оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності, що під-
тверджує повноваження такого представника. Акціонер, який має намір реалі-
зувати своє переважне право та подав заяву, в строк з 10.08.2018 по 31.08.2018 
включно, перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вар-
тості акцій, що ним придбаваються. Оплата за акції здійснюється грошовими 
коштами в національній валюті – гривні. Грошові кошти в національній валюті  - 
гривні, перераховуються на наступний рахунок Товариства: Рахунок: одержу-
вач - ПрАТ «Закупнянське ХПП» - р/р №26005196434 в ПАТ «Райффайзен 
банк «Аваль», МФО 380805, м.Хмельницький.

Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, 
що ним придбаваються під час реалізації переважного права на придбан-
ня акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, 
але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з перши-
ми власниками у процесі приватного розміщення акцій, Директор видає 
акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. 
директор прат «Закупнянське Хпп» С.м.манич 
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приватне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСтар»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київ-
стар»

2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/about/partners/
issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або ін-
формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів.

ІІ. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N
з/п

Дата 
вчинення дії

Розмір дивіден-
дів, що підляга-
ють виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів
1 2 3 4 5
1. 25.06.2018 571215328,44 початок 

19.07.2018 – кінець 
04.09.2018

безпосеред-
ньо акціоне-

рам
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про 

виплату дивідендів: 12.03.2018 року;
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 

12.07.2018 року;
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних 

зборів (грн): Загальна сума дивідендів, що підлягають виплаті із нерозподілено-
го прибутку ПрАТ «Київстар» за результатами 2012 року відповідно до рішення 
позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київстар» від 12.03.2018 року 
становить 571215328,44 грн. (п’ятсот сімдесят один мільйон двісті п’ятнадцять 
тисяч триста двадцять вісім гривень 44 копійки);

Строк виплати дивідендів: початок 19.07.2018 року – кінець 04.09.2018 
року;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосеред-
ньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отри-
мання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорцій-
но всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати 
таких виплат: дивіденди виплачуватимуться кількома частками пропорційно 
всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Дати виплат дивідендів 
кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання 
дивідендів: 19.07.2018 року, 06.08.2018 року, 04.09.2018 року.

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

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

2. президент  п.а.Чернишов
Найменування   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
посади  25 червня 2018 року
 (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСтар»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київ-
стар»

2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/about/partners/
issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: 
прийняття рішення про виплату дивідендів.

ІІ. текст повідомлення
відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Розмір дивіден-
дів, що підляга-
ють виплаті, грн

Строк виплати диві-
дендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів
1 2 3 4 5
1. 25.06.2018 112750205,82 початок 

19.07.2018 – кінець 
04.09.2018

безпосередньо 
акціонерам

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів: 12.03.2018 року;

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
12.07.2018 року;

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-
них зборів (грн): Загальна сума дивідендів, що підлягають виплаті із нероз-
поділеного прибутку ПрАТ «Київстар» за результатами 2011 року відповідно 
до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київстар» від 
12.03.2018 року становить 112750205,82 грн. (сто дванадцять мільйонів сім-
сот п’ятдесят тисяч двісті п’ять гривень 82 копійки);

Строк виплати дивідендів: початок 19.07.2018 року – кінець 04.09.2018 
року;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосе-
редньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному об-
сязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отри-
мання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками пропор-
ційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються 
дати таких виплат: дивіденди виплачуватимуться кількома частками пропо-
рційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Дати виплат 
дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на 
отримання дивідендів: 19.07.2018 року, 06.08.2018 року, 04.09.2018 року.

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

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

2. президент  п.а.Чернишов
Найменування  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
посади  25 червня 2018 року
 (дата)

повідомлення про проведення загальних зборів
приватне аКцІонерне товариСтво 

«ХерСонСьКий нафтоперероБний Завод» 
- надалі Товариство, (код ЄДРПОУ 34785383, адреса: Україна, 73009, 

м. Херсон, вул.Нафтовиків, буд.52), повідомляє про проведення 19 липня 
2018 року о 12 год. 00 хв. позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться за адресою: Україна, 73009, м. Херсон, вул. нафтовиків, 
буд.52, будівля заводоуправління, каб.8.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у за-
гальних зборах акціонерів Товариства, проводиться у день проведення та 
за адресою проведення загальних зборів з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів – 13 липня 2018р.

проеКт порядКУ денноГо ЗаГальниХ ЗБорІв 
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери мо-
жуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства (Україна, 73009, 
м.Херсон, вул. Нафтовиків, буд.52, ) у каб.24 (бюро з корпоративної ро-
боти), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми Іванченко Ірина Едуардівна - начальник бюро з корпоративної робо-
ти (тел.(0552)419-076). Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного www.kor.ks.ua.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що 
відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на збо-
рах.
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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 «енерГІя»;2.Код за ЄДРПОУ – 13699556; 
3. Місцезнаходження – 08700, Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, 
вул. Промислова, буд. 1

4. Міжміський код, телефон та факс – (04572)71-311, 72-175
5. Електронна поштова адреса – pat@energiya.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розміщення інформації – http://energiya.kiev.ua/news.html 
7. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текс повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Енергія» від 26 червня 
2018р. (Протокол № 89 від 26.06.2018р.) у зв’язку з закінченням строку пов-
новажень діючого складу Правління ПрАТ «Енергія», припинено повнова-
ження Голови Правління Шигірта Юрія Федоровича (паспорт CН № 820613 
виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 19.05.1998р.). Часткою 
в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк дії повноваження 
Голови Правління з 01.07.2017 р. по 30.06.2018р.

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Енергія» від 26 червня 
2018 р. (Протокол № 89 від 26.06.2018р.) у зв’язку з закінченням строку 
повноважень діючого складу Правління ПрАТ «Енергія», припинено по-
вноваження Заступника голови Правління Ярмоли В’ячеслава Петровича 
(паспорт СК № 000840 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київ-
ській обл. 29.05.1995р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не во-
лодіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк дії повноваження Заступника голови Правління з 
01.07.2017 р. по 30.06.2018р.

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Енергія» від 26 червня 
2018 р. (Протокол № 89 від 26.06.2018р.) у зв’язку з закінченням строку пов-
новажень діючого складу Правління ПрАТ «Енергія», припинено повнова-
ження члена Правління Іноземцевої Ірини Миколаївни (паспорт СМ № 407379 
виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл. 01.10.2001р.). Част-
кою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк дії повноважен-
ня члена Правління з 01.07.2017 р. по 30.06.2018р.

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Енергія» від 26 червня 
2018 р. (Протокол № 89 від 26.06.2018р.) обрано з 01.07.2018 р. до 
30.06.2019 р. включно Головою Правління ПрАТ «Енергія» Шигірта Юрія 
Федоровича (паспорт CН № 820613 виданий Дніпровським РУГУ МВС 
України в м. Києві 19.05.1998р.). Часткою в статутному капіталі Товари-
ства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: 
головний енергетик ПАТ «Київський КПК», Голова Правління ПАТ «Енер-
гія». В даний час обіймає посаду Голова Правління ПрАТ «Енергія».

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Енергія» від 26 червня 
2018 р. (Протокол № 89 від 26.06.2018р.) обрано з 01.07.2018 р. до 
30.06.2019 р. включно Заступником голови Правління ПрАТ «Енергія» Яр-
молу В’ячеслава Петровича (паспорт СК № 000840 виданий Обухівським 
РВГУ МВС України в Київській обл. 29.05.1995р.). Часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обій-
мав посади: заступник головного інженера з експлуатації ПАТ «Енергія». 
В даний час обіймає посаду головний інженер ПрАТ «Енергія».

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Енергія» від 26 червня 
2018р. (Протокол № 89 від 26.06.2018р.) обрано з 01.07.2018 р. до 
30.06.2019 р. включно членом Правління ПрАТ «Енергія» – Іноземцеву 
Ірину Миколаївну (паспорт СМ № 407379 виданий Обухівським РВГУ МВС 
України в Київській обл. 01.10.2001р.). Часткою в статутному капіталі То-
вариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймала по-
сади: головний бухгалтер ПАТ «Енергія». В даний час обіймає посаду го-
ловний бухгалтер ПрАТ «Енергія».

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Енергія» від 26 червня 
2018р. (Протокол № 89 від 26.06.2018р.) обрано з 01.07.2018 р. до 
30.06.2019 р. включно членом Правління ПрАТ «Енергія» – Семак Олену 
Миколаївну (паспорт СМ № 819074 виданий Обухівським РВГУ МВС 
України в Київській обл. 21.02.2006р.). Часткою в статутному капіталі То-
вариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймала по-
сади: головний юрисконсульт ПАТ «Енергія». В даний час обіймає посаду 
головний юрисконсульт ПрАТ «Енергія».

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

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

2. Голова правління Ю.ф.шигірт 27.06.2018 р.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво лIКУвально-оЗдоровЧиХ 
ЗаКладIв «мирГородКУрорт». 2.Код за ЄДРПОУ: 
02649437. 3. Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., м.Миргород, 
вул.Гоголя, буд.112. 4.Міжміський код, телефон та факс:(05355)53216/53265. 
5.Електронна поштова адреса: skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://mirgorodkurort.ua. 7. Вид особли-
вої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів: Зміна складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
ПрАТ «Миргородкурорт» повідомляє, що 26 червня 2018 року на засі-

данні позачергової наглядової ради (протокол № 12, вiд 26.06.2018 року) 
були прийняті рiшення:

- в зв’язку з отриманням та розглядом заяви призначити: Головний 
бухгалтер – Стрижак Людмила Володимирівна, не володіє акціями емітен-
та, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – голов-
ний бухгалтер філії Товариства «СКК «Миргород», посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних, призначена на невизначений 
термін, особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має; 

- в зв'язку з призначенням на посаду головного бухгалтера обрати: 
Член Ради директорів – Стрижак Людмила Володимирівна, не володіє ак-
ціями емітента, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років – головний бухгалтер філії Товариства «СКК «Миргород», посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, обрана строком на 
термін повноважень основного складу виконавчого органу; особа непога-
шених судимостей 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 
з законодавством.

2.Голова Ради директорів, Генеральний директор (підпис) 
О.Д.Гавловський 26.06.2018р.

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ЄвропейСьКий промиСловий 

БанК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, бу-

динок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709.
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Наказом Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк, ПАТ «ЄВ-
РОПРОМБАНК») вiд 25.06.2018 № 83-К виконуючого обов’язки головного 
бухгалтера Банку Сургучову Людмилу Вікторівну призначено на посаду 
головного бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» з 25 червня 2018 року без-
строково після погодження Нацiональним банком України її кандидатури 
як головного бухгалтера Банку (лист вiд 25.06.2018 № 27-0006/34980).

Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; паке-
том акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв перебувала на посадах: заступника головного бухгалтера 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК», заступника головного бухгалтера ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК», виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК».

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 Правлiння Філенкова З.Ю.
 26.06.2018
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Зміни до проспекту емісії облігацій серії аF 
товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдальнІСтЮ

«ІпотеЧна КомпанІя «арКада-фонд» 
(після перейменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ»)
У Розділі 2. «Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення 

про публічне/приватне розміщення:»:
1. у підпункті 2) «інформація щодо забезпечення облігацій (у разі 

прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених 
облігацій):» пункту 5 «Інформація про облігації, які пропонуються до 
публічного/приватного розміщення:»:

1.1. розмір забезпечення замінити з «155 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят 
п’ять мільйонів гривень 00 копійок)» на «198 000 000,00 грн. (сто дев’яносто 
вісім мільйонів гривень 00 копійок)»;

1.2. «реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гаран-
тія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основ-
ної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)» викласти у 
новій редакції:

«Договір поруки №1/2014 від 21.08.2014р., Додатковий договір №1 від 
27.04.2018р. до Договору поруки №1/2014 від 21.08.2014р.»;

1.3. у підпункті «істотні умови договору поруки чи страхування ризи-
ків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за об-
лігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) 
або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку на-
дається гарантія, строк і порядок виконання» пункт 2.1. викласти у на-
ступній редакції: 

«2.1. Передбачений цим Договором обов’язок Поручителя обмежується 
сумою дійсних можливих вимог щодо виплати основної суми боргу 100% в 
сумі 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) та доходу за Об-
лігаціями в сумі 98 000 000,00 грн. (дев’яносто вісім мільйонів гривень  
00 копійок).».

2. По тексту пункту 11 «Умови та дата закінчення обігу облігацій» сло-
ва та цифри «24 вересня 2018 року» замінити на «18 жовтня 2021 року».

3. У пункті 12 «Інформація щодо викупу емітентом облігацій:»: 
3.1. Після абзацу четвертого підпункту «випадки, у яких емітент здій-

снює обов’язковий викуп облігацій» таблицю викласти в наступній ре-
дакції:
відсоткові періоди, на які 
встановлюється ставка доходу

Строк подачі вимоги власником 
про викуп облігацій

16,17,18 25.12.2015р. – 29.12.2015р.
19,20,21 25.03.2016р. – 29.03.2016р.
22,23,24 24.06.2016р. – 28.06.2016р.
25,26,27 23.09.2016р. – 27.09.2016р.
28,29,30 23.12.2016р. – 27.12.2016р.
31,32,33 24.03.2017р. – 28.03.2017р.
34,35,36 23.06.2017р. – 27.06.2017р.
37,38,39 22.09.2017р. – 26.09.2017р.
40,41,42 22.12.2017р. – 26.12.2017р.

43,44,45 23.03.2018р. – 28.03.2018р.
46,47,48 22.06.2018р. – 26.06.2018р.
49,50,51 24.09.2018р..– 27.09.2018р.
52,53,54 24.12.2018р. – 27.12.2018р.
55,56,57 25.03.2019р. – 28.03.2019р.
58,59,60 21.06.2019р. – 25.06.2019р.
61,62,63 20.09.2019р. – 24.09.2019р.
64,65,66 20.12.2019р. – 24.12.2019р.
67,68,69 20.03.2020р. – 24.03.2020р.
70,71,72 20.06.2020р. – 24.06.2020р.
73,74,75 19.09.2020р. – 23.09.2020р.
76,77,78 19.12.2020р. – 23.12.2020р.
79,80,81 20.03.2021р. – 24.03.2021р.
82,83,84 19.06.2021р. – 23.06.2021р.

3.2. Після абзацу першого підпункту «строк, у який облігації можуть 
бути пред’явлені їх власниками для викупу» таблицю викласти в на-
ступній редакції:
відсоткові періоди, на які 
встановлюється ставка доходу

Строк викупу облігацій

16,17,18 25.01.2016р. – 28.01.2016р.
19,20,21 25.04.2016р. – 28.04.2016р.
22,23,24 25.07.2016р. – 28.07.2016р.
25,26,27 25.10.2016р. – 28.10.2016р.
28,29,30 23.01.2017р. – 26.01.2017р.
31,32,33 25.04.2017р. – 28.04.2017р.
34,35,36 25.07.2017р. – 28.07.2017р.
37,38,39 24.10.2017р. – 27.10.2017р.
40,41,42 22.01.2018р. – 25.01.2018р.
43,44,45 24.04.2018р. – 27.04.2018р.
46,47,48 24.07.2018р. – 27.07.2018р.
49,50,51 23.10.2018р. – 26.10.2018р.
52,53,54 22.01.2019р. – 25.01.2019р.
55,56,57 23.04.2019р. – 26.04.2019р.
58,59,60 23.07.2019р. – 26.07.2019р.
61,62,63 22.10.2019р. – 25.10.2019р.
64,65,66 21.01.2020р. – 24.01.2020р.
67,68,69 21.04.2020р. – 24.04.2020р.
70,71,72 21.07.2020р. – 24.07.2020р.
73,74,75 20.10.2020р. – 23.10.2020р.
76,77,78 19.01.2021р. – 22.01.2021р.
79,80,81 20.04.2021р. – 23.04.2021р.
82,83,84 20.07.2021р. – 23.07.2021р.

4. У пункті 13 «порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями 
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсот-
кових облігацій)»:

4.1. У підпункті 1) «дати початку і закінчення виплати доходу за об-
лігаціями» після абзацу другого таблицю викласти в наступній редакції:

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдальнІСтЮ «ІпотеЧна КомпанІя «БаЗовий аКтив»
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34, офіс 312/3, тел. (044) 254-56-89; ЄДРПОУ 25586047

№ періоду, за який 
виплачується дохід 

(відсоткового 
періоду)

дата початку періоду, за який 
виплачується дохід

дата закінчення періоду, за 
який виплачується дохід

дата початку виплати 
відсоткового доходу

дата закінчення виплати 
відсоткового доходу

1 27 жовтня 2014р. 23 листопада 2014р 24 листопада 2014р 27 листопада 2014р
2 24 листопада 2014р 21 грудня 2014р. 22 грудня 2014р. 25 грудня 2014р.
3 22 грудня 2014р. 25 січня 2015р. 26 січня 2015р. 29 січня 2015р.
4 26 січня 2015р. 22 лютого 2015р. 23 лютого 2015р. 26 лютого 2015р.
5 23 лютого 2015р. 22 березня 2015р. 23 березня 2015р. 26 березня 2015р.
6 23 березня 2015р. 20 квітня 2015р. 21 квітня 2015р. 24 квітня 2015р.
7 21 квітня 2015р. 24 травня 2015р. 25 травня 2015р. 28 травня 2015р.
8 25 травня 2015р. 21 червня 2015р. 22 червня 2015р. 25 червня 2015р.
9 22 червня 2015р. 20 липня 2015р. 21 липня 2015р. 24 липня 2015р.
10 21 липня 2015р. 24 серпня 2015р. 25 серпня 2015р. 28 серпня 2015р.
11 25 серпня 2015р. 21 вересня 2015р. 22 вересня 2015р. 25 вересня 2015р.
12 22 вересня 2015р. 19 жовтня 2015р. 20 жовтня 2015р. 23 жовтня 2015р.
13 20 жовтня 2015р. 22 листопада 2015р. 23 листопада 2015р. 26 листопада 2015р.
14 23 листопада 2015р 21 грудня 2015р. 22 грудня 2015р. 25 грудня 2015р.
15 22 грудня 2015р.. 24 січня 2016р. 25 січня 2016р. 28 січня 2016р.
16 25 січня 2016р. 21 лютого 2016р. 22 лютого 2016р. 25 лютого 2016р.
17 22 лютого 2016р. 21 березня 2016р. 22 березня 2016р. 25 березня 2016р.
18 22 березня 2016р. 24 квітня 2016р. 25 квітня 2016р. 28 квітня 2016р.
19 25 квітня 2016р. 22 травня 2016р. 23 травня 2016р. 26 травня 2016р.
20 23 травня 2016р. 20 червня 2016р. 21 червня 2016р. 24 червня 2016р.
21 21 червня 2016р. 24 липня 2016р. 25 липня 2016р. 28 липня 2016р.
22 25 липня 2016р. 15 серпня 2016р. 16 серпня 2016р. 19 серпня 2016р.
23 16 серпня 2016р. 19 вересня 2016р. 20 вересня 2016р. 23 вересня 2016р.
24 20 вересня 2016р. 24 жовтня 2016р. 25 жовтня 2016р. 28 жовтня 2016р.
25 25 жовтня 2016р. 21 листопада 2016р. 22 листопада 2016р. 25 листопада 2016р.
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26 22 листопада 2016р 19 грудня 2016р. 20 грудня 2016р. 23 грудня 2016р.
27 20 грудня 2016р. 22 січня 2017р. 23 січня 2017р. 26 січня 2017р.
28 23 січня 2017р. 20 лютого 2017р. 21 лютого 2017р. 24 лютого 2017р.
29 21 лютого 2017р. 20 березня 2017р. 21 березня 2017р. 24 березня 2017р.
30 21 березня 2017р. 24 квітня 2017р. 25 квітня 2017р. 28 квітня 2017р.
31 25 квітня 2017р. 21 травня 2017р. 22 травня 2017р. 25 травня 2017р.
32 22 травня 2017р. 19 червня 2017р. 20 червня 2017р. 23 червня 2017р.
33 20 червня 2017р. 24 липня 2017р. 25 липня 2017р. 28 липня 2017р.
34 25 липня 2017р. 14 серпня 2017р. 15 серпня 2017р. 18 серпня 2017р.
35 15 серпня 2017р. 24 вересня 2017р. 25 вересня 2017р. 28 вересня 2017р.
36 25 вересня 2017р. 23 жовтня 2017р. 24 жовтня 2017р. 27 жовтня 2017р.
37 24 жовтня 2017р. 20 листопада 2017р. 21 листопада 2017р. 24 листопада 2017р.
38 21 листопада 2017р 24 грудня 2017р. 25 грудня 2017р. 28 грудня 2017р.
39 25 грудня 2017р. 21 січня 2018р. 22 січня 2018р. 25 січня 2018р.
40 22 січня 2018р. 19 лютого 2018р. 20 лютого 2018р. 23 лютого 2018р.
41 20 лютого 2018р. 19 березня 2018р. 20 березня 2018р. 23 березня 2018р.
42 20 березня 2018р. 23 квітня 2018р. 24 квітня 2018р. 27 квітня 2018р.
43 24 квітня 2018р. 21 травня 2018р. 22 травня 2018р. 25 травня 2018р.
44 22 травня 2018р. 18 червня 2018р. 19 червня 2018р. 22 червня 2018р.
45 19 червня 2018р. 23 липня 2018р. 24 липня 2018р. 27 липня 2018р.
46 24 липня 2018р. 19 серпня 2018р. 20 серпня 2018р. 23 серпня 2018р.
47 20 серпня 2018р. 24 вересня 2018р. 25 вересня 2018р. 24 жовтня 2018р.
48 25 вересня 2018р. 22 жовтня 2018р. 23 жовтня 2018р. 26 жовтня 2018р.
49 23 жовтня 2018р. 19 листопада 2018р. 20 листопада 2018р. 23 листопада 2018р.
50 20 листопада 2018р. 17 грудня 2018р. 18 грудня 2018р. 21 грудня 2018р.
51 18 грудня 2018р. 21 січня 2019р. 22 січня 2019р. 25 січня 2019р.
52 22 січня 2019р. 18 лютого 2019р. 19 лютого 2019р. 22 лютого 2019р.
53 19 лютого 2019р. 18 березня 2019р. 19 березня 2019р. 22 березня 2019р.
54 19 березня 2019р. 22 квітня 2019р. 23 квітня 2019р. 26 квітня 2019р.
55 23 квітня 2019р. 20 травня 2019р. 21 травня 2019р. 24 травня 2019р.
56 21 травня 2019р. 23 червня 2019р. 24 червня 2019р. 27 червня 2019р.
57 24 червня 2019р. 22 липня 2019р. 23 липня 2019р. 26 липня 2019р.
58 23 липня 2019р. 19 серпня 2019р. 20 серпня 2019р. 23 серпня 2019р.
59 20 серпня 2019р. 23 вересня 2019р. 24 вересня 2019р. 27 вересня 2019р.
60 24 вересня 2019р. 21 жовтня 2019р. 22 жовтня 2019р. 25 жовтня 2019р.
61 22 жовтня 2019р. 18 листопада 2019р. 19 листопада 2019р. 22 листопада 2019р.
62 19 листопада 2019р. 16 грудня 2019р. 17 грудня 2019р. 20 грудня 2019р.
63 17 грудня 2019р. 20 січня 2020р. 21 січня 2020р. 24 січня 2020р.
64 21 січня 2020р. 24 лютого 2020р. 25 лютого 2020р. 28 лютого 2020р.
65 25 лютого 2020р. 23 березня 2020р. 24 березня 2020р. 27 березня 2020р.
66 24 березня 2020р. 20 квітня 2020р. 21 квітня 2020р. 24 квітня 2020р.
67 21 квітня 2020р. 18 травня 2020р. 19 травня 2020р. 22 травня 2020р.
68 19 травня 2020р. 22 червня 2020р. 23 червня 2020р. 26 червня 2020р.
69 23 червня 2020р. 20 липня 2020р. 21 липня 2020р. 24 липня 2020р.
70 21 липня 2020р. 17 серпня 2020р. 18 серпня 2020р. 21 серпня 2020р.
71 18 серпня 2020р. 21 вересня 2020р. 22 вересня 2020р. 25 вересня 2020р.
72 22 вересня 2020р. 19 жовтня 2020р. 20 жовтня 2020р. 23 жовтня 2020р.
73 20 жовтня 2020р. 22 листопада 2020р. 23 листопада 2020р. 26 листопада 2020р.
74 23 листопада 2020р. 20 грудня 2020р. 21 грудня 2020р. 24 грудня 2020р.
75 21 грудня 2020р. 18 січня 2021р. 19 січня 2021р. 22 січня 2021р.
76 19 січня 2021р. 21 лютого 2021р. 22 лютого 2021р. 25 лютого 2021р.
77 22 лютого 2021р. 21 березня 2021р. 22 березня 2021р. 25 березня 2021р.
78 22 березня 2021р. 19 квітня 2021р. 20 квітня 2021р. 23 квітня 2021р.
79 20 квітня 2021р. 17 травня 2021р. 18 травня 2021р. 21 травня 2021р.
80 18 травня 2021р. 21 червня 2021р. 22 червня 2021р. 25 червня 2021р.
81 22 червня 2021р. 19 липня 2021р. 20 липня 2021р. 23 липня 2021р.
82 20 липня 2021р. 16 серпня 2021р. 17 серпня 2021р 20 серпня 2021р.
83 17 серпня 2021р 20 вересня 2021р. 21 вересня 2021р. 24 вересня 2021р.
84 21 вересня 2021р. 18 жовтня 2021р. 19 жовтня 2021р. 17 листопада 2021р.

4.2. У підпункті 2) «заплановані відсотки (або межі, у яких емітент 
може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облі-
гаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під 
час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсотково-
го доходу» після абзацу другого таблицю викласти в наступній редак-
ції:
відсоткові періоди, на які 
встановлюється ставка 
доходу

період, в який товариство приймає та 
оприлюднює інформацію про ставку 
доходу на відповідний відсотковий 

період
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15

повідомляється в рішенні про розміщення 
облігацій та становить 14%

16,17,18 14.12.2015р. – 24.12.2015р.
19,20,21 14.03.2016р. – 24.03.2016р.
22,23,24 13.06.2016р. – 23.06.2016р.
25,26,27 12.09.2016р. – 22.09.2016р.
28,29,30 12.12.2016р. – 22.12.2016р.
31,32,33 13.03.2017р. – 23.03.2017р.
34,35,36 12.06.2017р. – 22.06.2017р.
37,38,39 11.09.2017р. – 21.09.2017р.
40,41,42 11.12.2017р. – 21.12.2017р.
43,44,45 12.03.2018р. – 22.03.2018р.

46,47,48 11.06.2018р. – 21.06.2018р.
49,50,51 10.09.2018р. – 20.09.2018р.
52,53,54 10.12.2018р. – 20.12.2018р.
55,56,57 11.03.2019р. – 21.03.2019р.
58,59,60 10.06.2019р. – 20.06.2019р.
61,62,63 09.09.2019р. – 19.09.2019р.
64,65,66 09.12.2019р. – 19.12.2019р.
67,68,69 09.03.2020р. – 19.03.2020р.
70,71,72 09.06.2020р. – 19.06.2020р.
73,74,75 08.09.2020р. – 18.09.2020р.
76,77,78 08.12.2020р. – 18.12.2020р.
79,80,81 09.03.2021р. – 19.03.2021р.
82,83,84 08.06.2021р. – 18.06.2021р.

5. Підпункт 1) пункту 14 «порядок погашення облігацій:» викласти в 
наступній редакції:
1) дати початку і закінчення 

погашення облігацій
Дата початку погашення облігацій - 

19 жовтня 2021р.;
Дата закінчення погашення облігацій - 

17 листопада 2021р.

в.о. директора  С.в. осатюк
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приватне аКцІонерне товариСтво «фаКел», 
код ЄДРПОУ 04601469, місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фас-
тів, Промвузол (далі - Товариство), повідомляє акціонерів про проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збо-
ри). Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 03 серпня 2018 
року о 11 годині 00 хвилин за Київським часом, за адресою: Київ-
ська обл., м. фастів, промвузол, будівля побутових приміщень го-
ловного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна бу-
дівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань). Реєстрація осіб, що 
прибули для участі у Загальних зборах відбудеться за місцем проведення 
Загальних зборів: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових 
приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністра-
тивна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань), 03 серпня 
2018 року. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-
гальних зборах: з 09 годин 00 хвилин – 10 годин 50 хвилин за Київським 
часом. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товари-
ства необхідно мати при собі документ що посвідчує особу – паспорт, 
представникам акціонерів – документ що посвідчує особу – паспорт і дові-
реність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах: 30 липня 2018 року станом на 24 год. 00 хв.

проект порядку денного 
(перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним) 

позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Факел», що відбудуться 03 серпня 2018 року о 11 год. 00 хв.

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Висновок ауди-
тора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за результатами 2017 року.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання по-
відомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 
зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Генерального дирек-
тора Товариства Брижатого Вячеслава Володимировича надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., 
м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та бло-
ку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 
(зал засідань) у робочі дні, робочий час з 09:00 до 16:00 за Київським часом, а 
в день проведення Загальних зборів також за місцем їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ «Факел» Брижа-
тий Вячеслав Володимирович. Телефон для довідок: (04565) 6-67-62. Адре-
са власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо питань, включених до проекту порядку денного: www.fakel.ua . на-
глядова рада прат «факел»

основні показники
фінансово-господарської діяльності прат «факел»

(ЄдрпоУ 04601469) за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

звітний  
2017 рік

попередній 
2016 рік

Усього активів 89966 90842
Основні засоби 17605 20345
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32786 38886
Сумарна дебіторська заборгованість 36741 28560
Грошові кошти та їх еквіваленти 676 571
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (31288) (5981)
Власний капітал -8459 16768
Статутний капітал 22380 22380
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 98425 74074
Чистий прибуток (збиток) (25307) (5532)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4823175 4823175
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 199 241

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М.
ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373882
3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 11
4. Міжміський код та телефон, факс: 056 790-16-02 056 790-11-34
5. Електронна поштова адреса konstantin.marchenko@avk.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень Гаврисьо О.М. на посадi голов-
ного бухгалтера прийнято на пiдставi Наказу 708к вiд 25.06.2018р. у зв'яз-
ку iз смертю Гаврисьо О.М. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО". Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 12.01.2009
року (9 рокiв 5 мiсяцiв 9 днiв).

Рiшення про обрання Бондар К.М. на посаду головного бухгалтера
прийнято на пiдставi Наказу про переведення № 726к вiд 25.06.2018р. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова
особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО". Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.  Посади, якi особа обiймала протя-
гом останнiх п'яти рокiв: Заступник головного бухгалтера ПАТ "КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК", Заступник голов-
ного бухгалтера ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО".
Строк, на який призначено посадову особу: до переобрання.

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

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

Генеральний директор  Авраменко Володимир Федорович
26.06.2018  р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ: 02138926
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницько-

го, 122А
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 763-40-67
5. Електронна поштова адреса: dnepromp@dmp.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dmp.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення: 26.06.2018р. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiоне-
рiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР 27.06.2018р. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ". Повне найменування акцiонерно-
го товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ". 

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
Директор Худик Микола Петрович 27.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

1. Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
26.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 26.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 169 на
суму 60 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  60
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,82%

2.  Наглядовою радою Банку 26.06.2018 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме:  договору застави товарів в обороті
№009-2018-1-Т від 26.06.2018р., укладеного з заставодавцем - ТОВА-
РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧА КОМПАНІЯ "ТЕХІМПЕКС",  код ЄДРПОУ - 32499006, відповідно
до якого у якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним до-
говором №009-2018 від 26.06.2018р., у заставу Банку передається на-
лежне заставодавцю рухоме майно - товари в обороті, (товарно-матері-
альні цінності у кількості 68 одиниць), заставною  вартістю 86 138 580
(вісімдесят шість мільйонів сто тридцять вісім тисяч п'ятсот вісімдесят)
гривень 00 копійок  без ПДВ.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, стано-
вить: 86 138 580,00 грн.  Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 16.97 %.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

27.06.2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів

до уваги акціонерів публічного акціонерного товариства «маріуполь-
ська кондитерська фабрика «рошен»!

Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика 
«Рошен» (код за ЄДРПОУ - 00382059, місцезнаходження: Донецька область, 
місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89, далі - Товариство), повідом-
ляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 серпня 2018 року.
Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 14.00 год.
Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офі-

су або залу, куди мають прибути акціонери): Донецька обл. м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного ви-
ховання», актова зала №1.

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

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори 
акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення за-
гальних зборів з 12.00 до 13.50. 

Час початку реєстрації акціонерів 12.00.Час закінчення реєстрації акціо-
нерів 13.50.

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

01 серпня 2018 року (станом на 24 годину).
4) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голо-

сування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1.розгляд питання про обрання лічильної комісії загальних зборів 

акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень лічиль-
ної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Лічильну комісію загальних зборів обрати у наступно-
му персональному складі:

Борот Л.М. - Голова Лічильної комісії. Козюрман Н.І.- член Лічильної ко-
місії. Гаєвець Н.О.- член Лічильної комісії. Припинити повноваження Лічиль-
ної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2.визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх ви-
дачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у 
загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії, який ви-
дає відповідні бюлетені для голосування, шляхом проставляння підпису у 
визначеному формою бюлетеня місці.

3.розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних збо-
рів акціонерів. про надання повноважень Голові та Секретарю загаль-
них зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів та усі до-
датки до нього.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Широкова Олексан-
дра Михайловича. Обрати Секретарем загальних зборів Таркову Людмилу 
Григорівну. Надати повноваження Голові загальних зборів Широкову О.М. та 
Секретарю загальних зборів Тарковій Л.Г. підписати протокол загальних 
зборів акціонерів та усі додатки до нього.

4.розгляд питання про затвердження проміжного ліквідаційного 
балансу товариства станом на дату проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити Проміжний Ліквідаційний баланс Товари-
ства станом на дату проведення загальних зборів.

5)адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій стат-
ті 35 Закону України «про акціонерні товариства»: mkf.dn.ua

6)порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх 
представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Това-
риства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Маріуполь, Донецька обл., 
вул. Миколаївська, 89, кімната № 1, а в день проведення загальних зборів акці-
онерів – у місці їх проведення, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного вихован-
ня», актова зала №1.Після надіслання акціонерам повідомлення про прове-
дення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до 
документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайоми-
тися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному 
чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 
ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів 

зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та по-
рядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціо-
нерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового змісту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова Ліквідаційної комісії Широков Олександр Михайлович. 

Довідки за телефоном: (0629) 47-56-82.
7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «про акціонерні товариства», якими вони можуть користу-
ватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 
а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонерне Товариство повинно надати акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, 
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведен-
ня загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до доку-
ментів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, 
крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 
зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 
10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу орга-
нів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних збо-
рів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним 
порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціоне-
рів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціо-
нерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання одна-
кового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення. Ліквідаційна комісія акціонерного 
товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку 
денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту 
порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 
не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції 
акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосую-
чих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного за-
гальних зборів. У такому разі рішення Ліквідаційної комісії про включення питан-
ня до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається 
включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного 
загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 
рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до 
запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову 
у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акці-
онерами строку, встановленого абзацом першим частини другої ст. 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» ; неповноти даних, передбачених абзацом 
першим частини другої або частиною третьою ст. 38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилаєть-
ся Ліквідаційною комісією акціонеру протягом трьох днів з моменту його прий-
няття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціо-
нерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а та-
кож проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Акціонерне 
товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до 
торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті по-
рядку денного загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій 
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а також звернутись до Ліквідаційної комісії 
Товариства для уточнення інформації.

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «марІУпольСьКа КондитерСьКа фаБриКа «рошен» 
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У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представ-
ники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, склада-
ється станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноваже-
на особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів това-
риства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку ден-
ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у загаль-
них зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, 

оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчу-
ють повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (пас-
порт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реє-
страційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі 
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повно-
важення представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідом-
лення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складе-
ному станом на «25» червня 2018 р., загальна кількість простих іменних 
акцій складає 813 665 штук, у т.ч. голосуючих – 762 610 штук.

10)перелік документів, що має надати акціонер (представник акціо-
нера) для його участі у загальних зборах:

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України. Для участі у загальних зборах акціонерів Товари-
ства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження 
представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації 
акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісі-
єю у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іденти-
фікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

ліквідаційна комісія пат «мКф «рошен»

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 товари-
Ство «алеКо-СервІС»

2. Код за ЄДРПОУ 04804439
3. Місцезнаходження: вулиця 1 травня, буд.1-а, місто Київ, 02088
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 564 84 76, (044) 564 70 30
5. Електронна поштова адреса sto-aleko@.uaz-upi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.sto-aleko.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 

відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особа-
ми, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 
та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій у 
розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
26.06.2018р. Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС» отри-

мало повідомлення від акціонера про намір скористатися правами, перед-
баченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо 
акцій Товариства.

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню 
набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття 

такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здій-
снює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі 
України) – набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Пере-
хідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в ак-
ціонерних товариствах» (від 23.03.2017 №1983- VIII).

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника 
(власників) акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравто-
запчастина».

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридич-
ної особи - резидента) – 30722204.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в 
загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до на-
буття права власності на такий пакет акцій – 129 344 шт. голосуючих акцій, 
що становить 99,4954% статутного капіталу Товариства (100% від кількості 
голосуючих акцій).

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в 
загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) після на-
буття права власності на такий пакет акцій – 129 344 шт. голосуючих акцій, 
що становить 99,4954% статутного капіталу Товариства (100% від кількості 
голосуючих акцій).

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

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

директор а.в. Калита 27.06.2018р.

приватне аКцІонерне товариСтво «алеКо-СервІС»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №123, 2 липня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво З 
IноЗемними 
IнвеСтицIями 
«СинтеЗ ойл»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14343703

3. Місцезнаходження емітента 68000 Одеська область, м.
Чорноморськ, вул. Пiвнiчна, буд.2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0482 345-840 048 729-96-96

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@sintez.com.ua

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

www.sintez.com.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Директора Ярового Євгенiя Iвановича (паспорт: серiя 

АК номер 795245 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi 24.01.2000р.) припинено з 26.06.2018р. 
(дата вчинення дiї 26.06.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 26.06.2015р. Рiшення прийнято На-
глядовою радою. Обгрунтування змiн: рiшення Наглядової ради. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Директора Ярового Євгенiя Iвановича (паспорт: серiя АК номер 795245 
виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 24.01.2000р.) обрано з 27.06.2018р. (дата вчи-
нення дiї 26.06.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Дирек-
тор. Рiшення прийнято Наглядовою радою. Обгрунтування змiн: рiшення 
Наглядової ради. Пiдстава рiшення: обрання на новий строк.

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

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

3.2. Найменування посади.
директор ____________ яровий Євгенiй Iванович
  М.П.

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

містю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонер-
не товариСтво «КУлевЧанСьКий КомБІ-
нат ХлІБопродУКтІв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955437
3. Місцезнаходження: 68261 одеська область, Саратський район, 

село Кулевча, вулиця Болгарська, будинок 166
4. Міжміський код, телефон та факс:(04848)2-23-34 (04848)2-16-78
5. Електронна поштова адреса: kulevcha@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття Інформації: https://usilos.com/kulevcha-
khp/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-
лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення:прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ. текст повідомлення
1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 26.06.2018; Назва уповноваженого органу, що його прий-
няв: наглядова рада; Предмет правочину: прийнято  рішення укласти 
додаткову угоду до Договору поставки № АПФ-5 від 16 травня 2018р. із 
ТОВ  «АПФ-ГРУП» (ідентифікаційний код 41861939), якою визначити 
ціну товару у розмірі 21200,00  грн з ПДВ за тонну (Двадцять одна тися-
ча двісті грн. 00 коп.), включаючи доставку. Кількість товару, що при-
дбавається - 50 тон (п'ятдесят тон). Ціна товару застосовуватиметься 
для  розрахунків як за товар, відвантажений до внесення змін до Дого-
вору поставки № АПФ-5 від 16  травня 2018р., так і за товар, що поста-
чатиметься після укладення додаткової угоди про внесення змін до 
Договору поставки № АПФ-5 від 16 травня 2018р. Ринкова вартість 
майна або послуг, що є  предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 1060 тис. грн; Вартість активів  емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 5682 тис. грн; Співвідношення 
ринкової  вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартості активів емітента за даними  останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 18,6554%; Додаткові критерії для віднесення  право-
чину до значного правочину не передбачені статутом.

ІIІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2.
Директор   Редя Ю.А.
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
  26.06.2018

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
« Галичфарм»

2. Код за ЄДРПОУ: 05800293
3. Місцезнаходження: 79024 м.Львів , вул.Опришківська , 6/8
4. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-99-50, 032-294-99-50
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Skibinska@arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.galychpharm.com
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 
26 червня 2018 року на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Га-

личфарм» (протокол № 19 від 26.06.2018р.) припинено повноваження 

члена Виконавчої дирекції Рачкевича Станіслава Юрійовича, у зв’язку 
з заявою про звільнення за власним бажанням, з 27 червня 2018 року. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Перебуває на посаді члена Виконавчої 
дирекції з 28.03.2016 року по 27.06.2018 року.

26 червня 2018 року на підставі рішення Наглядової ради 
ПАТ  «Галичфарм» (протокол № 19 від 26.06.2018р.) обрано до скла-
ду Виконавчої дирекції Горду Ольгу Володимирівну з 28 червня 2018 
року на період повноважень членів Виконавчої дирекції, що сплива-
ють 28 березня 2019 року. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: головний 
бухгалтер ПАТ «Галичфарм». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано.

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

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

2. директор виконавчий  Блонський о.в.
27.06.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ГалиЧфарм»
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прат «львІвСьКе аКцІонерне товариСтво  
Ім. л.УКраЇнКи» (надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 01272261, 

місцезнаходження: 79058 місто Львів, вулиця Під Дубом, буд.7-А) повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

у порядку, визначеному частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»

1. Збори акціонерів товариства відбудуться 12.07.2018 року о 
09.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців, буд.6а, готель «Євро-
готель», 1-ий поверх, конференц-зал.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про про-
ведення зборів Товариства:

Станом на 26.06.2018 року загальна кількість випущених Товариством про-
стих іменних акцій складає 175 503 штук, з них голосуючих акцій – 65 538 штук.

2. Час початку і закінчення реєстрації власників акцій для участі у 
зборах акціонерів товариства: 12.07.2018 року з 08.00 год. до 08.50 год. 
за місцем проведення зборів.

перелік документів, що має надати акціонер (його представник) 
для участі у зборах:

Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представ-
ник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній 
комісії документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України). Пред-
ставнику акціонера необхідно додатково надати документ, що посвідчує 
повноваження представника (довіреність, видану для участі у зборах, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства).

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у зборах акціонерного товариства.

3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах акціонерного товариства: станом на 24.00 год. 08.07.2018 року.

4. перелік питань включених до порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства. 2. Про 

порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів Товари-
ства. 3. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. 4. Про 
відміну (визнання недійсними) рішень, оформлених протоколом позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі 
Українки», що відбулися 21.12.2015 року. 5. Про відшкодування збитків, завда-
них АТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» діями Озарка Ва-
лерія Миколайовича - посадової особи повноваження якої припинені (керівника 
виконавчого органу акціонерного товариства у 1997-2017 роках). 6. Про відміну 
(визнання недійсним) рішення з питання восьмого порядку денного загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», 
оформленого протоколом зборів від 30.12.2017 року, щодо затвердження нової 
редакції статуту акціонерного товариства. 7. Про підтвердження рішень загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Україн-
ки» щодо відкликання та обрання наглядової ради акціонерного товариства, 
оформлених протоколом зборів від 30.12.2017 року. 8. Про тип акціонерного 
товариства. 8. Про приведення норм статуту ПрАТ «Львівське акціонерне това-
риство імені Лесі Українки» у відповідність з вимогами чинного законодавства.  
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття 
такого рішення.

5. адреса веб-сайту акціонерного товариства, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до по-
рядку денного, а також інформація, зазначена у ч.4 ст.35 Закону України 
«Про акціонерні товариства»: http://lu.bfg.lviv.ua.

6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, власники акцій Товариства мають можливість ознайомитися на 
підставі письмового запиту робочі дні з 13:00 год. до 15:30 год. за адресою 
м.Львів, вул.Сихівська, буд.12а, супермаркет «Наш», пункт швидкого хар-
чування «Гастропаб», а в день проведення зборів без подання письмового 

запиту – за місцем їх проведення.
У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються наймену-

вання акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціо-
нера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифіка-
ції згідно з даними зведеного облікового реєстру). Документи надаються 
для ознайомлення. Посадова особа , відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – член Наглядової ради Товариства Че-
піль Ігор Богданович. Тел. для довідок: (098) 035-91-24.

7. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися 
після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також 
строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання 
зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день про-
ведення зборів);

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропо-
зиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства 
подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) ак-
ціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів.

- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товари-
ством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з 
питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення зборів отримати письмову відповіді на письмові 
запитання щодо питань, включених до порядку денного зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропо-
зицій до порядку денного.

8. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів Товариства осо-

бисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на 
зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 
представниками інших власників акцій на зборах акціонерів Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, письмово повідомивши про це директора ПрАТ «Львівське акціо-
нерне товариство імені Лесі Українки».

Довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Това-
риства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань по-
рядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів Товариства на 
власний розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах акціоне-
рів Товариства не виключає право участі у цих зборах власника акцій 
ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», який видав 
довіреність, замість свого представника.

наглядова рада прат «львівське акціонерне товариство імені лесі 
Українки»
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство 
«акціонерний комерційний банк «траст-капітал» 

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

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

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

ІІ. текст повідомлення
27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 

(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про припинення 
повноважень Голови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у 
зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. 

Кравченко Петро Iванович (паспорт ВМ 142537, виданий Богунським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. 02.04.1996р.) - припиняє повноваження 
на посадi Голови Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 30.06.2018р., пере-
бував на посадi з 01.07.2015 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про припинення 
повноважень Голови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у 
зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. 

Меньков Олександр Анатолiйович (паспорт ЕА 090394, виданий 
Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 10.04.1996р.)  - 
Заступник Голови Правлiння - припиняє повноваження на посадi Члена 
Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 30.06.2018р., перебував на посадi з 
01.07.2015 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про припинення 
повноважень Голови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у 
зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. 

Метлова Анна Вiталiївна (Посадова особа не надала згоди на розкриття 
її паспортних даних) - Головний бухгалтер - припиняє повноваження на 
посадi Члена Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 30.06.2018р., перебу-
вала на посадi з 11.08.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про припинення 
повноважень Голови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у 
зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. 

Золотова Наталiя Олександрiвна (Посадова особа не надала згоди на 
розкриття її паспортних даних) - Начальник служби фiнансового 
монiторингу - припиняє повноваження на посадi Члена Правлiння ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» 30.06.2018р., перебувала на посадi з 01.11.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про припинення 
повноважень Голови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у 
зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. 

Куцина Володимир Степанович (паспорт СН 809471, виданий 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 17.10.1997р.) -Начальник 
Управлiння кредитних ризикiв - припиняє повноваження на посадi Члена 

Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 30.06.2018р., перебував на посадi з 
01.07.2015 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про обрання Го-
лови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 

Кравченко Петро Iванович (паспорт ВМ 142537, виданий Богунським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. 02.04.1996р.) - обраний на посаду Го-
лови Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» зi строком повноважень - 3 (три) 
роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.07.2018 року. Посади, якi 
обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про обрання Го-
лови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 

Меньков Олександр Анатолiйович (паспорт ЕА 090394, виданий 
Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 10.04.1996р.) - 
Заступник Голови Правлiння - обраний на посаду Члена Правлiння 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» зi строком повноважень - 3 (три) роки. Присту-
пає до виконання обов'язкiв 01.07.2018 року. Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п'яти рокiв: Заступник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про обрання Го-
лови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 

Метлова Анна Вiталiївна (Посадова особа не надала згоди на розкриття 
її паспортних даних) - Головний бухгалтер - обрана на посаду Члена 
Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» зi строком повноважень - 3 (три) роки. 
Приступає до виконання обов'язкiв 01.07.2018 року. Посади, якi обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Головного бухгалтера – начальник 
Вiддiлу внутрiшньої бухгалтерiї та податкового облiку ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про обрання Го-
лови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 

Золотова Наталiя Олександрiвна (Посадова особа не надала згоди на 
розкриття її паспортних даних) – Начальник служби фiнансового монiторингу - 
обрана на посаду Члена Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» зi строком 
повноважень - 3 (три) роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.07.2018 
року. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу 
фiнансового монiторингу в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», з 01.11.2017 року На-
чальник служби фiнансового монiторингу ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Част-
кою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.06.2018 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
(Протокол №2018-10 вiд 27.06.2018р.) прийнято рiшення про обрання Го-
лови та членiв Правлiння ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 

Куцина Володимир Степанович (паспорт СН 809471, виданий 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 17.10.1997р.) - Начальник 
Управлiння кредитних ризикiв - обраний на посаду Члена Правлiння ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» зi строком повноважень - 3 (три) роки. Приступає до виконан-
ня обов'язкiв 01.07.2018 року. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти 
рокiв: Начальник управлiння кредитних ризикiв ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова правління пат «аКБ «траст-капітал» Кравченко п.І.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аКцІонерний КомерцІйний БанК «траСт-КапІтал»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Охтирський м’ясокомбінат»

Ідентифікаційний код за ЄдрпоУ емітента: 00444010
місцезнаходження емітента: 42700, Сумська область, м. Охтирка, 

вул. Грибоєдова, 27
міжміський код, телефон та факс емітента: (05446) 2-30-05
електронна поштова адреса: ohtmjaso@sm.ukrtel.net
вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

текст повідомлення
продовжено термін повноважень 27.06.2018 року (Згідно з рішенням 

наглядової ради Протокол №27/6-1 від 27.06.2018 року) голови правління 
ПрАТ «Охтирський м’ясокомбiнат» рожка володимира миколайовича. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Термін повноважень продо-
вжено на 6 міс. Термін дії контракту продовжено до 26.12.2018 року. Протя-
гом останнiх 5 рокiв займав посади голови правління ПрАТ «Охтирський 
м’ясокомбiнат» та менеджера з продаж ПАТ «Охтирський м’ясокомбiнат». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Голова правління прат «охтирський м’ясокомбiнат» рожко в.м.

приватне аКцІонерне товариСтво «оХтирСьКий м’яСоКомБІнат»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №123, 2 липня 2018 р. 
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "БОЛГРАД СОЛАР"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

37012088

3. Місцезнаходження емітента 68731 Одеська обл., Болградський 
район, с.Залiзничне Толбухiна, 92

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0482390583 0482390583

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@bolgradsolar.com.ua

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

bolgradsolar.com.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Генерального директора Баранова Володимира Михай-

ловича (дана особа не надала згоду щодо розмiщення його паспортних да-
них ) припинено 26.06.2018 р. (дата вчинення дiї 26.06.2018) Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення 
прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол вiд 26.06.2018 року). 

Генеральний директор Баранов Володимир Михайлович (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення його паспортних даних ) обран (продовжен-
ня строку повноважень) 26.06.2018 р. (дата вчинення дiї 26.06.2018) . 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк (до 27.06.2019 р. 
включно) , iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник 
генерального директора, менеджер з розвитку проектiв в регiонах, мене-
джер з розвитку проектiв та програм у регiонах , начальник РСВ, заступник 
головного iнженера. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства 
(протокол вiд 26.06.2018 року).

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ Баранов Володимир Михайлович
   М.П.

приватне аКцIонерне товариСтво “БолГрад Солар”

 повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
аКцІонерне товариСтво «ХмельницьКоБленерГо»
2. Код за ЄДРПОУ: 22767506
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67 
5. Електронна поштова адреса: vcp@hoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.hoe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ По-

ложення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше 
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

ІІ.текст повідомлення
За даними отриманого 26.06.2018 року вiд ПАТ «Нацiональний 

депозитарiй України» Переліку власникiв iменних цiнних паперiв  
АТ «Хмельницькобленерго» станом на 15.06.2018 року стало вiдомо  
про змiну власників 5-ти та бiльше вiдсоткiв простих iменних акцiй  
АТ «Хмельницькобленерго», а саме:

1.Розмiр частки (у вiдсотках до статутного капiталу) акцiонера Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами 

«Реноме-2008» (код ЄДРПОУ 35690759, мiсцезнаходження: 01601, 
м. Київ, вул.Госпiтальна, буд.4-А) змiнився з 9,48%% до 0,00% в загальнiй 
кiлькостi акцiй та з 9,48% до 0,00% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
Товариства, тобто пiсля зазначених змiн акцiонер акцiями Товариства не 
володiє.

2.Розмiр частки (у вiдсотках до статутного капiталу) акцiонера Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Венчурнi iнвестицiйнi проекти» (код 
ЄДРПОУ 32162871, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул.Госпiтальна, 
буд.4-А) змiнився з 9,25% до 0,00% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 9,25% до 
0,00% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, тобто пiсля за-
значених змiн акцiонер акцiями Товариства не володiє.

3.Розмiр частки (у вiдсотках до статутного капiталу) акцiонера «фізична 
особа» змiнився з 0,00% до 18,73% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 0,00% до 
18,73% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. До зазначених змiн акцiонер 
акцiями Товариства не володiв. 

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

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

давством. 
в.о. Генерального директора  о.І.Козачук 
 26.06.2018 p.

аКцІонерне товариСтво 
«ХмельницьКоБленерГо»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ЮНIСОН СТРАХУ-
ВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 01601, мiсто Київ, площа 

Спортивна, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 362-46-24 044 362-46-24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки вмережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://unison-insurance.com.ua/ru/
company/news/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (Про-

токол № 12 вiд 26.06.2018 року) було обрано Носову Юлiю Вячеславiвну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) Членом Правлiння - Пер-

шим заступником Голови Правлiння з 26.06.2018 року безстроково. Посадо-
ва особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник директора ТДВ 
СК «СХIД-ЗАХIД», Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ «УСК», Вико-
нуюча обов'язки Голови Правлiння ПрАТ «УСК», Голова комiсiї з припинення 
ПрАТ «УСК», член комiсiї з припинення ПрАТ «УСК», заступник Голови 
Правлiння з продажiв ПрАТ «УСК», директор з продажiв ТДВ «СК «АКТИВ-
ГАРАНТ», директор Другого Київського управлiння продаж Київської мiської 
дирекцiї ПрАТ «СК «УСГ», заступник Голови Правлiння з корпоративного 
бiзнесу ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», виконуючий обов'язки Голови Правлiння 
ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», заступник Голови Правлiння ПАТ УСК «ГАРАНТ-
АВТО», директор департаменту корпоративних продажiв ПАТ УСК «ГАРАНТ-
АВТО», начальник управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIП-
клiєнтами ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», директор департаменту органiзацiї 
продажу ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», начальник управлiння з корпоративного 
продажу та роботи з ВIП-клiєнтами ПАТ УСК «ГАРАНТ-АВТО», начальник 
управлiння з корпоративного продажу ВАТ УСК «Дженералi Гарант».

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 Карелiн олександр валентинович
 27.06.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «СтраХова КомпанIя «ЮнIСон СтраХУвання»
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повне найменування емітента: 

Код за ЄдрпоУ: 
місцезнаходження:

міжміський код, телефон та факс:
електронна поштова адреса:
адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації:
вид відомостей:

публічне акціонерне товариство 
«веско»
00282049
84205, донецька область, м. друж-
ківка, вул. Індустріальна, буд.2 
(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.com.ua 

http://vesco.net.ua/index.php/actzionery
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо вчинення яких є за-
інтересованість

текст повідомлення:
26 червня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №4) 

прийнято рiшення про укладання правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть, предметом якого є надання безвiдсоткової поворотної 
фiнансової допомоги Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ 
Ресурс», м.Київ, пров.Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39931341, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом право-
чину становить 60 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 рiк 
складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предме-

том правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 2,2558%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
04.10.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково. 

26 червня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №4) 
прий нято рiшення про укладання правочину, щодо вчинення якого є 
заiнтересованiсть, предметом якого є отримання безвiдсоткової поворотної 
фiнансової допомоги вiд Приватного акцiонерного товариства «Дружкiвське 
рудоуправлiння», м.Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, 
що є афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом пра-
вочину становить 60 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 2017 
рiк складає 2 659 805 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 2,2558%. Iншi 
iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення фiнансової 
допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (частинами), проте 
остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 04.10.2018 року; 
фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

Генеральний директор  Є.в. цимарман

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «веСКо»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М.
ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373882
3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 11
4. Міжміський код та телефон, факс: 056 790-16-02 056 790-11-34
5. Електронна поштова адреса konstantin.marchenko@avk.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень Гаврисьо О.М. на посадi голов-
ного бухгалтера прийнято на пiдставi Наказу 708к вiд 25.06.2018р. у зв'яз-
ку iз смертю Гаврисьо О.М. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному
капiталi ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО". Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 12.01.2009
року (9 рокiв 5 мiсяцiв 9 днiв).

Рiшення про обрання Бондар К.М. на посаду головного бухгалтера
прийнято на пiдставi Наказу про переведення № 726к вiд 25.06.2018р. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова
особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО". Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.  Посади, якi особа обiймала протя-
гом останнiх п'яти рокiв: Заступник головного бухгалтера ПАТ "КОНДИ-
ТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК", Заступник голов-
ного бухгалтера ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО".
Строк, на який призначено посадову особу: до переобрання.

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

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

Генеральний директор  Авраменко Володимир Федорович
26.06.2018  р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ: 02138926
3. Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницько-

го, 122А
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 763-40-67
5. Електронна поштова адреса: dnepromp@dmp.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dmp.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного

товариства
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення: 26.06.2018р. Найменування уповноваженого
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiоне-
рiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в ЄДР 27.06.2018р. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ". Повне найменування акцiонерно-
го товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ". 

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
Директор Худик Микола Петрович 27.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

1. Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
26.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 26.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 169 на
суму 60 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  60
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 11,82%

2.  Наглядовою радою Банку 26.06.2018 прийняте рiшення про вчи-
нення значного правочину, а саме:  договору застави товарів в обороті
№009-2018-1-Т від 26.06.2018р., укладеного з заставодавцем - ТОВА-
РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧА КОМПАНІЯ "ТЕХІМПЕКС",  код ЄДРПОУ - 32499006, відповідно
до якого у якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним до-
говором №009-2018 від 26.06.2018р., у заставу Банку передається на-
лежне заставодавцю рухоме майно - товари в обороті, (товарно-матері-
альні цінності у кількості 68 одиниць), заставною  вартістю 86 138 580
(вісімдесят шість мільйонів сто тридцять вісім тисяч п'ятсот вісімдесят)
гривень 00 копійок  без ПДВ.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, стано-
вить: 86 138 580,00 грн.  Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 16.97 %.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

27.06.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "львIвСьКий 
лоКомотиворемонтний 
Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00740599
3. Місцезнаходження 79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0322378404 

5. Електронна поштова 
адреса

info@lvivlrz.com

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

www.lvivlrz.com

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

II. текст повідомлення
Припинено повноваження члена правлiння Стадницького Олександра 

Михайлович з 21.06.2018 року в звязку з закiнченням строку дiї контраку.
Та переведено Стадницького О.М. на посаду економiста договiрних та 
претензйiних робiт,згiдно наказу № 826 ОС вiд 21.06.2018 року.

Рiшенням акцiонера вiд 15.06.2018 № 71-1/56-9, яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 15.06.2018 
№ Ц-64/54 Ком. т.) членом наглядової ради обрано Гутiну Марину 
Костянтинiвну строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної 
судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт вiддiлу корпоративних прав 
та цiнних паперiв Департаменту корпоративного управлiння 
ПАТ «Укрзалiзниця», провiдний юрисконсульт вiддiлу органiзацiї корпора-
тивного управлiння залежними пiдприємствами Департаменту корпора-
тивного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця», головний юрисконсульт вiддiлу 
органiзацiї корпоративного управлiння залежними пiдприємствами Депар-
таменту корпоративного управлiння ПАТ «Укр залiзниця». Iнформацiю 
отримано засобами електронного документообiгу 21.06.2018 року.

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

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

2. Найменування посади Ярема роман Ярославович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 21.06.2018

(дата)
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повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АЙБОКС БАНК"

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

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

5. Електронна поштова 
адреса

bank@iboxbank.online

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

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

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

II. текст повідомлення
З 26.06.2018р. повноваження незалежного Члена Ради АТ «АЙБОКС 

БАНК» Iванова В.А. припиняються на пiдставi отриманної вiд нього заяви про 
виключення зi складу Ради Банку за власним бажанням. Iванова В.А. було 
обрано Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Айбокс Банк» 20.04.2018р. як 
незалежного члена Ради Банку термiном на три роки. Iванов В.А.часткою в 
статутному капiталi Банку не володiє. Дозволу на розкриття паспортних даних 
не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

До скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку та об-
рання повного складу Ради Банку дiюча Рада Банку буде працювати у 
кiлькостi чотирьох осiб.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Хейло Галина михайлiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.26
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “айБоКС БанК”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

по газопостачанню та газифiкацiї 
"Львiвгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 м.Львiв вул.Золота,42
4. Міжміський код, телефон та факс (032)259-11-01 (032)259-11-01
5. Електронна поштова адреса Liliya.Svyryd@lvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://lv.104.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
вiдповiдно до рiшення наглядової ради публiчного акцiонерного 

товариства по газопостачанню та газифiкацiцї «львiвгаз» вiд 25 черв-
ня 2018 року ( протокол №25/06-2018) вiдбулися змiни у складi поса-
дових осiб емiтента, а саме, прийнято рiшення:

обрати членом Правлiння Товариства Растєгаєва Олександра Михай-
ловича - директором з капiтального будiвництва з 26 червня 2018 року. 
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння такими, що набули 

чинностi з 26 червня 2018 року, у межах строку, на який ранiше було обра-
но Правлiння, а саме до 30 червня 2019 року включно. Часткою в статутно-
му капiталi Товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на таких по-
садах:

- ТзОВ»Агенцiя iнвестицiйного менеджмену»менеджер з питань 
регiонального розвитку ;

- ТОВ «РЕГIОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНIЯ»- провiдний фахiвець в 
департаментi комерцiйної дiяльностi;

- ТОВ «ЦЕНТРНАФТОГАЗПОСТАЧАННЯ» - провiдний фахiвець у вiддiлi 
балансiв природного газу;

- ТОВ «РЕГIОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНIЯ» - провiдний фахiвець в 
департаменi iнженерно-будiвельного консептингу.

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 Войсович Юрiй Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.26
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифIКацIЇ “львIвГаЗ”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Акцiонерне товариство 
"Укрспецтрансгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 00157842
3. Місцезнаходження 77503 м.Долина Промислова, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0347725310 0347725311

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

ustg.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ «Укрспецтрансгаз» від 

26.06.2018, надано згоду на вчинення Товариством значного правочину 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме 
укладання договорiв з ПАТ «Укрзалiзниця» на ремонт залiзничних вагоно-
цистерн на загальну сукупну суму до 51,8 млн. гривень. 

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 Вовкiв Тарас Богданович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.26
(дата)

аКцIонерне товариСтво “УКрСпецтранСГаЗ”

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

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

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 
"Укрспецтрансгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 00157842
3. Місцезнаходження 77503 м.Долина Промислова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0347725310 0347725311
5. Електронна поштова адреса trgaz@ustg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

ustg.com.ua

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

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АТ «Укрспецтрансгаз» від 

26.06.2018, попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, а саме укладання договорiв про надання послуг 
з перевезення скрапленого вуглеводневого газу у власних залiзничних 
вагоно-цистернах, в т.ч. мiжнародного перевезення, граничною сукупною 
вартiстю до 184,1 млн. гривень.

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 Вовкiв Тарас Богданович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.26
(дата)

аКцIонерне товариСтво “УКрСпецтранСГаЗ”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ 
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 м.Київ Тарасівська 19
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/044/364-73-70 /044/364-73-70

5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу

II. текст повідомлення
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» – надалі Товариство 

(код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Тарасів-
ська, буд. 19) повідомляє про виникнення особливої інформації емітента  - 
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, 
що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
№
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Вид цінних 
паперів, що 
розміщують-

ся

Кількість 
цінних 

паперів, що 
розміщуються 

(шт.)

Сума цінних 
паперів , що 

розміщуються 
(тис.грн)

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
1 26.06.2018 Акція проста 34 000 34 000,000 17,000

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе-

ревищує 10 відсотків статутного капіталу та назва органу, що прийняв таке 
рішення: 26.06.2018 року рішення єдиного учасника АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб розміщення цінних папе-
рів (публічний, приватний): Акція проста іменна у кількості 34 000 (тридцять 
чотири тисячі) штук, номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень 
кожна, загальна сума 34 000 000,00 (тридцять чотири мільйони) гривень , 
приватне розміщення - виключно серед учасників АТ «АЛЬПАРІ БАНК». 
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом 
додаткового випуску акцій: 34 000 000,00 (тридцять чотири мільйони) гри-
вень. Розміщення акцій буде здійснюватися за ринковою вартістю, відпо-
відно до звіту про оцінку вартості цінних паперів, що визначена суб'єктом 
оціночної діяльності і становить 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна. Спів-
відношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів , на 
яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів 
емітента,які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на 
дату прийняття цього рішення: 17%. Інформація про права, які отримують 
інвестори в цінні папери, що розміщуються: визначені чинним законодав-
ством та Статутом Банку. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за акції, що 
пропонується до розміщення, здійснюється в національній валюті. Мета 
розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих коштів: 
кошти в сумі 34 000 000 грн., залучені від приватного розміщення акцій, в 
повному обсязі будуть використані: інвестування в матеріально - технічне 
оснащення банку – 10 000 000,00грн.;- збільшення вкладень в державні 
цінні папери та боргові цінні папери, емітовані Національним банком 
України – 24 000 000,00 грн. Інформація щодо можливості конвертації цін-
них паперів: не передбачається.

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 яковлєв д.п.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.26
(дата)

аКцІонерне товариСтво 
“альпарІ БанК”
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АЙБОКС БАНК 18
2. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 15
3. ПРАТ АЛЕКО-СЕРВІС 11
4. АТ АЛЬПАРІ БАНК 19
5. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 16
6. ПАТ ВЕСКО 17
7. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 12
8. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 9
9. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 6

10. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 6
11. ТДВ ЖИТЛОБУД - 2 14
12. ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 4
13. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 13
14. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» 7
15. ПРАТ КИЇВСТАР 4
16. ПРАТ КИЇВСТАР 5
17. ПРАТ КИЇВСТАР 5
18. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 17
19. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО 9
20. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 12
21. ПРАТ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» 6
22. ПРАТ ЛЬВІВСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ.Л.УКРАЇНКИ 13
23. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 2
24. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 17
25. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 10
26. ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 3
27. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 15
28. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛЬВІВГАЗ» 18
29. ПРАТ СИНТЕЗ ОЙЛ 12
30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 16
31. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 18
32. ПАТ УКРПОШТА 3
33. ПАТ УКРСИББАНК 4
34. АТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 19
35. АТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 19
36. АТ УКРТРАНСГАЗ 3
37. ПРАТ ФАКЕЛ 9
38. ПРАТ ХАРМ 11
39. ПРАТ ХАРМ 14
40. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 5
41. АТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 16
42. ПАТ ЮНЕКС БАНК 2

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 № 18123
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
27.06.2018 р. 


