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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 
«КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 20013200
3. Місцезнаходження: 65049, місто Одеса, вул. Фонтанська доро-

га, буд. 16, корп. 8, офіс 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)786-91-21, (048)786-91-22
5. Електронна поштова адреса: Ukraіne@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення
Дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім'я, 

по-батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізич-
ної особи 

(серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 
видав) або 

код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсот-

ках)

1 2 3 4 5 6
29.05.2018 припине-

но 
повнова-

ження

Генераль-
ний 

директор

Плясов 
Сергій 

Вячеславо-
вич

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. При-
пинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, згідно з рішенням 
Загальних Зборів акціонерів товариства від 29.05.2018. Підстава прийнят-
тя рішення - п. 9.2, п. 9.40 Статуту емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 
05.04.2017. Акціями емітента не володіє.

29.05.2018 обрано Генераль-
ний 

директор

Плясов 
Сергій 

Вячеславо-
вич

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
переобрана на посаду 29.05.2018 Загальними Зборами акціонерів това-
риства. Підстава прийняття рішення - п. 9.2, п. 9.40 Статуту емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який обрано особу - 5 (п'ять) років, починаючи з 30.05.2018. Інші посади, 
які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор виробничого 
відділу (ТОВ "Рейнарс Україна"), директор з виробництва (ТОВ "Євро-
пейнт"), директор з виробництва (ТОВ "Бучанський завод склотари"), Го-
лова Правління, генеральний директор (ПАТ "Запоріжкран"). Акціями емі-
тента не володіє.
29.05.2018 припине-

но 
повнова-

ження

Ревізор Укківі Ріта - 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. При-
пинено повноваження у зв'язку з закінченням їх терміну, згідно з рішенням 
Загальних Зборів акціонерів товариства від 29.05.2018. Підстава прийнят-
тя рішення - п. 9.2, п. 9.53 Статуту емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 
05.04.2017. Акціями емітента не володіє.
29.05.2018 обрано Ревізор Укківі Ріта - 0
Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
переобрана на посаду 29.05.2018 Загальними Зборами акціонерів това-
риства. Підстава прийняття рішення - п. 9.2, п. 9.53 Статуту емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який обрано особу - до дати проведення чергових річних Загальних Збо-
рів, починаючи з 30.05.2018. Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх п'яти років: директор (Fіnancіal Accountіng EMEA East EE Tallіnn 
FSSC). Акціями емітента не володіє.

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

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

2. Генеральний директор  Плясов С. В.
29.05.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУблIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"РIВНЕНСьКА КОНДИ-
ТЕРСьКА фАбРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ 00382214
3. Місцезнаходження 33001, м. Рiвне, вул. Хмiльна, 30
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
5. Електронна поштова адреса tav2@eko.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

00382214.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноважен-

ня Голови дирекцiї - Петрук Валентини Тихонiвни у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична 
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
28.05.2015 року по 28.05.2018 року.

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноважен-
ня члена дирекцiї - Палiйчук Галини Онуфрiївни у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична 
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
28.05.2015 року по 28.05.2018 року.

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноважен-
ня члена дирекцiї - Богатко Вiри Iванiвни у зв'язку з закiнченням термiну 
повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадо-
ва) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.05.2015 року 
по 28.05.2018 року.

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноважен-
ня члена дирекцiї - Капраль Вiктора Дмитровича у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична 
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
28.05.2015 року по 28.05.2018 року.

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноважен-

ня члена дирекцiї - Галагуз Iванни Миколаївни у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична 
(посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
28.05.2015 року по 28.05.2018 року.

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено Головою 
дирекцiї - Петрук Валентину Тихонiвну вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Това-
риства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi по-
сади протягом останнiх 5 рокiв: Голова дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитер-
ська фабрика».

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено членом 
дирекцiї - Палiйчук Галину Онуфрiївну вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Това-
риства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi посади 
протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика», на-
чальний цеху №3, член дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика».

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено членом 
дирекцiї - Богатко Вiру Iванiвну вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. 
Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, 
акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi посади 
протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика», на-
чальний цукеркового цеху, член дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитерська 
фабрика».

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено членом 
дирекцiї - Галагуз Iванну Миколаївну вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товари-
ства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi по-
сади протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика», 
бухгалтер, член дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика».

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено членом 
дирекцiї - Музиченко Юрiй Олександрович вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту 
Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. 
Iншi посади протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ «Трофо», директор.

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 Петрук Валентина Тихонiвна
Голова дирекцiї (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2018
(дата)

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГА-
ЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИфІКАЦІЇ «МИКОлАЇВ-
ГАЗ», код ЄДРПОУ 05410263, місцезнаходження: 54000, м. Миколаїв, 
вул. Погранична, 159, повідомляє, що з технічних причин пропущено в 
Відомостях НКЦПФР від 14.05.2018р. № 90 (2843) назву виду особливої 
інформації, відповідно слід вважати п. 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "фЕД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14315552

3. Місцезнаходження емітента 61023 м. Харкiв  
вул. Сумська, буд. 132

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (057)76-808-76 (057)760-16-84
5. Електронна поштова адреса емітента fed@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://fed.kh.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо 
або опосередковано особою 
домінуючого контрольного 
(95%) пакету акцій

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД» (код ЄДРПОУ 
14315552) повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних па-
перів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову 
дату 22.02.2018р. та отриманого від депозитарію 28.02.2018р., стала відо-
ма інформація про зміну власників акцій, яким належить 95 і більше відсо-
тків простих акцій акціонерного товариства, а саме: власник акцій - Попов 
Віктор Васильович, кількість акцій якого в загальній кількості акцій до на-
буття права власності на такий пакет становила 7580 шт., що дорівнює 
86,7078 % та розмір частки акцій в загальній кількості голосуючих акцій 
становив 7580 шт., що дорівнює 86,7078%. Після набуття права власності 
розмір пакету акцій становить 8485 шт., що дорівнює 97,0602 % від загаль-
ної кількості акцій; розмір частки акцій в загальній кількості голосуючих ак-
цій становить 8485 акцій, що дорівнює 97,0602 % (згідно реєстру, дата 
складання якого 23.02.2018р.). Емітент не володіє інформацією щодо най-
вищої ціни придбання акцій протягом 12 місяців, що передували дню на-
буття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття та-
кого пакета, так як інформація надійшла від ПАТ «Національний 
депозитарій України».

Голова правлiння ____________ Попов Вiктор Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОбНИчИЙ КОМПлЕКС «лІлЕя»

(код за ЄДРПОУ 30622600) повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій виданого 30.01.2013 р. Прикарпатським те-
риторіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, реєстраційний № 32/19/1/10, дата реєстрації випуску акцій 
30.11.2010р.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК АЛЬЯНС» 

2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових 

Стрiльцiв, буд. 50
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 224-66-70 Факс не використо-
вується

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

bankalliance.ua

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

II. Текст повідомлення
АТ «БАНК АЛЬЯНС», далi також «БАНК», повiдомляє, що 17 квiтня 

2018 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС», за результатами яких було прийнято рiшення «Змiнити тип 
акцiонерного товариства БАНКУ з публiчного акцiонерного товариства 

на приватне акцiонерне товариство (з зазначенням типу акцiонерного 
товариства у Статутi)». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 24.05.2018 р. 
Змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Повне 
найменування акцiонерного товариства до змiни – ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК АЛЬЯНС». Скорочене найменування ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 
змiнено на АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Емiтент також повiдомляє про здiйснення 24.05.2018 р. державної 
реєстрацiї Статуту АТ «БАНК АЛЬЯНС», який затверджений у новiй 
редакцiї 17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Змiни, пов’язанi iз змiною прав акцiонерiв, 
внесенi до Статуту вiдповiдно до вимог законодавства України, у тому 
числi у зв’язку iз набранням чинностi Законом України № 2210-VIII «Про 
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення 
ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
В.о. Голови Правлiння Фролова Юлiя Миколаївна

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бАНК АльяНС» 

ПОВІДОМлЕННя
ПРО ПРОВЕДЕННя ПОЗАчЕРГОВИХ ЗАГАльНИХ ЗбОРІВ УчАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАльНІСТЮ  
«РЕНІЙСьКИЙ ЕлЕВАТОР»

«03» липня 2018 року о 07 г. 30 хв. за адресою: Україна, Одеська об-
ласть, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 червня, буд. 278 (дру-
гий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн), відбу-
дуться позачергові Загальні збори Учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР».

Реєстрація учасників відбудеться «03» липня 2018 року з 07 г. 10 хв. до 
07 г. 25 хв. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання голови та секретаря позачергових зборів.
2. Про вчинення Товариством значних правочинів. Прийняття рішення 

(рішень) щодо узгодження укладання Товариством договорів, а також на-

дання повноважень представникам Товариства на укладення від імені То-
вариства та підписання таких договорів.

Для участі в позачергових Загальних зборах учасників ТДВ «РЕНІЙ-
СЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» учасникам необхідно мати при собі :

− документ, що засвідчує особу учасника чи його представника;
− довіреність на право участі в Загальних зборах учасників (для пред-

ставників юридичних та фізичних осіб), оформлену згідно чинного законо-
давства України.

Ознайомитись з проектами документів та рішень можливо за адресою: 
68800, Україна, Одеська область, Ренійський район, місто Рені, вулиця 
28 Червня, буд. 278, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих 
днів з 10.00 до 17.00 годин за попередньої домовленості.

Директор
ТДВ «РЕНІЙСьКИЙ ЕлЕВАТОР»  Колійчук Сергій Петрович

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАльНІСТЮ  
«РЕНІЙСьКИЙ ЕлЕВАТОР»

ПОВІДОМлЕННя
ПРО ПРОВЕДЕННя ПОЗАчЕРГОВИХ ЗАГАльНИХ ЗбОРІВ УчАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАльНІСТЮ  
«РЕНІЙСьКИЙ ЕлЕВАТОР»

«04» липня 2018 року о 07 г. 30 хв. за адресою: Україна, Одеська об-
ласть, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 червня, буд. 278 (дру-
гий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн), відбу-
дуться позачергові Загальні збори Учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР».

Реєстрація учасників відбудеться «04» липня 2018 року з 07 г. 10 хв. до 
07 г. 25 хв. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання голови та секретаря позачергових зборів.
2. Про вихід (виключення) деяких учасників Товариства зі складу учас-

ників Товариства та порядок придбання належних їм на праві власності 
часток у Статутному капіталі Товариства самим Товариством.

3. Про перерозподіл часток статутного капіталу.

4. Про прийняття статуту в новій редакції, та уповноваження осіб на 
його підпис.

5. Про обрання уповноваженої особи для здійснення всіх необхідних 
реєстраційних дій.

Для участі в позачергових Загальних зборах учасників ТДВ «РЕНІЙ-
СЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» учасникам необхідно мати при собі :

− документ, що засвідчує особу учасника чи його представника;
− довіреність на право участі в Загальних зборах учасників (для пред-

ставників юридичних та фізичних осіб), оформлену згідно чинного законо-
давства України.

Ознайомитись з проектами документів та рішень можливо за адресою: 
68800, Україна, Одеська область, Ренійський район, місто Рені, вулиця 
28 Червня, буд. 278, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих 
днів з 10.00 до 17.00 годин за попередньої домовленості.

Директор
ТДВ «РЕНІЙСьКИЙ ЕлЕВАТОР»  Колійчук Сергій Петрович

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАльНІСТЮ «РЕНІЙСьКИЙ ЕлЕВАТОР»
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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 
Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк 

«львів»
2. Код за ЄДРПОУ 09801546
3. Місцезнаходження 79008Україна, м. львів вул. Сербська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 245 64 83, (032) 245 64 83
5. Електронна поштова адреса mykychak@banklviv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

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

II. Текст повідомлення 
1).30.05.2018 року Публічне акціонерне товариство Акціонерно-

комерційний банк «Львів» отримало виписку про стан рахунку у цінних па-
перах депонента Товариства з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес 
Холдінг» (Ідентифікаційний код: 33694814) станом на 30.05.2018 року.

У відповідності до вказаної виписки, розмір пакету акцій Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» становить 90,0249 % 
статутного капiталу ПАТ «Львів», що з урахуванням акцiй, якi належать на 
правi власностi особам, що діють з ним спільно, а саме: компанії Фронт-
мост Лімітед (FRONTMOST LIMITED) – 9,8848 %, Заячук Ірині Ігорівні (Ге-
неральний директор ТОВ «НПХ») - 0,0008 %, компанії Оранж Інтернешнл 
Інвестментс (ЮК) Лімітед (ORANGE INTERNATIONAL INVESTMENTS (UK) 
LIMITED) – 0,0002 % статутного капіталу ПАТ АКБ «Львів», а отже Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» стало власни-
ком домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ АКБ «Львів», що стано-
вить 99,9106 % статутного капiталу ПАТ АКБ «Львів».

Протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття домiнуючого контроль-
ного пакета акцiй ПАТ АКБ «Львів» включно з днем набуття Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» акцій ПАТ АКБ 
«Львів» не купувало.

Дата набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй  – 
«23» травня 2018 р.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття пра-
ва власності на такий пакет акцій: 99,8997%.

Розмір домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ АКБ «Львів», яким 
володіло ТОВ «НПХ» разом з особами, що діють спільно, в загальній кіль-
кості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 99,9007%.

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття 
права власностi на такий пакет акцiй становить – 90,0249 %, а з урахуван-
ням кiлькостi акцiй, якi належать на правi власностi особам, що діють спіль-
но - 99,9106 % у статутному капiталi ПАТ АКБ «Львів».

2).30.05.2018 року Публічне акціонерне товариство Акціонерно-
комерційний банк «Львів» отримало виписку про стан рахунку у цінних па-
перах депонента компанії Оранж Інтернешнл Інвестментс (ЮК) Лімітед 
(ORANGE INTERNATIONAL INVESTMENTS (UK) LIMITED) (Ідентифікацій-
ний код: 0005216662) станом на 30.05.2018 року.

У відповідності до вказаної виписки, розмір пакету акцій компанії Оранж 
Інтернешнл Інвестментс (ЮК) Лімітед (ORANGE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS (UK) LIMITED) становить 0,0002 % статутного капiталу 
ПАТ «Львів», що з урахуванням акцiй, якi належать на правi власностi осо-
бам, що діють з ним спільно, а саме: Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «Нью Прогрес Холдінг» - 90,0249 %, компанії Фронтмост Лімітед 
(FRONTMOST LIMITED) – 9,8848 %, Заячук Ірині Ігорівні (Генеральний ди-
ректор ТОВ «НПХ») - 0,0008 % статутного капіталу ПАТ АКБ «Львів», а 
отже компанія Оранж Інтернешнл Інвестментс (ЮК) Лімітед (ORANGE 
INTERNATIONAL INVESTMENTS (UK) LIMITED) стала власником 
домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ АКБ «Львів», що становить 
99,9106 % статутного капiталу ПАТ АКБ «Львів».

Протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття домiнуючого контроль-
ного пакета акцiй ПАТ АКБ «Львів» включно з днем набуття компанія Оранж 
Інтернешнл Інвестментс (ЮК) Лімітед (ORANGE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS (UK) LIMITED) акцій ПАТ АКБ «Львів» не купувала.

Дата набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй – 
«23» травня 2018 р.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття пра-
ва власності на такий пакет акцій: 0,0002 %.

Розмір домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ АКБ «Львів», яким 

володіла компанія Оранж Інтернешнл Інвестментс (ЮК) Лімітед (ORANGE 
INTERNATIONAL INVESTMENTS (UK) LIMITED) разом з особами, що діють 
спільно, в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий 
пакет акцій: 99,9007%.

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття 
права власностi на такий пакет акцiй становить – 0,0002 %, а з урахуванням 
кiлькостi акцiй, якi належать на правi власностi особам, що діють спільно - 
99,9106 % у статутному капiталi ПАТ АКБ «Львів».

3).30.05.2018 року Публічне акціонерне товариство Акціонерно-
комерційний банк «Львів» отримало виписку про стан рахунку у цінних па-
перах депонента компанії Фронтмост Лімітед (FRONTMOST LIMITED) 
(Ідентифікаційний код: 00HE281099) станом на 30.05.2018 року.

У відповідності до вказаної виписки, розмір пакету акцій компанії Фронт-
мост Лімітед (FRONTMOST LIMITED) становить 9,8848 % статутного 
капiталу ПАТ «Львів», що з урахуванням акцiй, якi належать на правi 
власностi особам, що діють з ним спільно, а саме: Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» - 90,0249 %, Заячук Ірині Ігорівні 
(Генеральний директор ТОВ «НПХ») - 0,0008 %, компанії Оранж Інтер-
нешнл Інвестментс (ЮК) Лімітед (ORANGE INTERNATIONAL INVESTMENTS 
(UK) LIMITED) - 0,0002 % статутного капіталу ПАТ АКБ «Львів», а отже ком-
панія Фронтмост Лімітед (FRONTMOST LIMITED) стала власником 
домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ АКБ «Львів», що становить 
99,9106 % статутного капiталу ПАТ АКБ «Львів».

Найвища цiна акцiй, за якою компанія Фронтмост Лімітед (FRONTMOST 
LIMITED) протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття домiнуючого 
контрольного пакета акцiй ПАТ АКБ «Львів» включно з днем набуття стано-
вить 0,10 грн. за одну акцiю.

Дата набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй – 
«23» травня 2018 р.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття пра-
ва власності на такий пакет акцій: 0,0000 %.

Розмір домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ АКБ «Львів», яким 
володіла компанія Фронтмост Лімітед (FRONTMOST LIMITED) разом з осо-
бами, що діють спільно, в загальній кількості акцій до набуття права влас-
ності на такий пакет акцій: 99,9007%.

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття 
права власностi на такий пакет акцiй становить – 9,8848 %, а з урахуванням 
кiлькостi акцiй, якi належать на правi власностi особам, що діють спільно - 
99,9106 % у статутному капiталi ПАТ АКБ «Львів».

4).30.05.2018 року Публічне акціонерне товариство Акціонерно-
комерційний банк «Львів» отримало виписку про стан рахунку у цінних па-
перах депонента Заячук Ірини Ігорівни (Ідентифікаційний код: 2859913942) 
станом на 30.05.2018 року.

У відповідності до вказаної виписки, розмір пакету акцій Заячук Ірина 
Ігорівни становить 0,0008 % статутного капiталу ПАТ «Львів», що з ураху-
ванням акцiй, якi належать на правi власностi особам, що діють з ним 
спільно, а саме: Товариству з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес 
Холдінг» - 90,0249 %, компанії Фронтмост Лімітед (FRONTMOST LIMITED)  – 
9,8848 %, компанії Оранж Інтернешнл Інвестментс (ЮК) Лімітед (ORANGE 
INTERNATIONAL INVESTMENTS (UK) LIMITED) - 0,0002 % статутного капі-
талу ПАТ АКБ «Львів», а отже Заячук Ірина Ігорівна стала власником 
домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ АКБ «Львів», що становить 
99,9106 % статутного капiталу ПАТ АКБ «Львів».

Протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття домiнуючого контроль-
ного пакета акцiй ПАТ АКБ «Львів» включно з днем набуття Заячук Ірина 
Ігорівна акцій ПАТ АКБ «Львів» не купувала.

Дата набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй – 
«23» травня 2018 р.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття пра-
ва власності на такий пакет акцій: 0,0008 %.

Розмір домiнуючого контрольного пакету акцiй ПАТ АКБ «Львів», яким 
володіла Заячук Ірина Ігорівна разом з особами, що діють спільно, в за-
гальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 
99,9007%.

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття 
права власностi на такий пакет акцiй становить – 0,0008 %, а з урахуванням 
кiлькостi акцiй, якi належать на правi власностi особам, що діють спільно - 
99,9106 % у статутному капiталi ПАТ АКБ «Львів».

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

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

2.
Голова Правління Абраамян А. Г.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
30.05.2018 р.

(дата) 

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ бАНК «льВІВ»
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ПОВІДОМлЕННя КРЕДИТОРАМ 

ПУблІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ»

(код ЄДРПОУ 00217024, місцезнаходження: 46008, 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТЕРНОПІЛЬ, 

ВУЛ. МИКУЛИНЕЦЬКА, БУД. 46 А, 
(електронна поштова адреса: tkonstruktor@ukr.net )

адреса веб-сайту_http://www.techinmash.ltd.ua,
тел./факс (0352) 23-56-14 / (0352) 23-56-12

25.05.2018 року Рішенням одноосібного акціонера ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ» прийнято рiшення про 
припинення емiтента шляхом перетворення його у ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕХІНМАШ». 

Термін для пред’явлення вимог кредиторів до Товариства – 60 ка-
лендарних днів з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рі-
шення про припинення Товариства у відповідності до вимог статті 105 
Цивільного кодексу України. Вимоги, що надійдуть до Товариства в 
межах вищезазначеного строку, будуть розглянуті в порядку їх над-
ходження.

Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів, вимоги яких 
до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки – 20 днів 
після надіслання їм повідомлення про припинення Товариства, у від-
повідності до вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». 

Вимоги кредиторів надаються особисто комісії з припинення ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХІНМАШ», яка працює 
за адресою: 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТЕРНОПІЛЬ, 
ВУЛ. МИКУЛИНЕЦЬКА, БУД. 46 А, в робочі дні з 10.00 по 16.00 або 
засобами поштового зв’язку рекомендованим листом, телефон для 
довідок (0352) 23-56-14. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, 
що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства:

Голова Комісії з припинення ПАТ «ТЕХІНМАШ» – Сивак Михайло 
Іванович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «За-

карпатнерудпром».
2..Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
3.Місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хустський 

район, Закарпатська область.
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673416207.
5.Електронна поштова скринька: vorobets@ifcem.if.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zakarpatnerudprom.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента..
2.Текст повідомлення:

Рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закарпатнерудпром» (протокол №22 
вiд 24.05.2018р.):

- звільнено з 24.05.2018р. у зв’язку із закінченнямм терміну повнова-
жень виконуючого обов’язки голови правління ПрАТ «Закарпатнеруд-
пром» Магаля Василя Миколайовича(паспорт серiя СС, №779739, вида-
ний Івано-Франківским МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi 
29.05.1999р. ). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данiй 
посадi перебував шість місяців. 

- обрано з 25.05.2018р. на строк три роки головою правління ПрАТ «За-
карпатнерудпром» Кваснія Василя Зіновійовича(паспорт серiя СС, 
№507469, виданий Івано-Франківским МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй 
областi 10.04.1998р. ). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До при-
значення останні 5 років займав посаду начальника дільниці дочірнього 
підприємства «Спецзалізобетон» ВАТ «Івано-Франківськцемент».

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

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

Голова правління  Квасній В. З.

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КРIСТАлIСТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«КРIСТАЛIСТ». 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00222373. 
3. Місцезнаходження: Полтавська обл., 36023, м.Полтава, вул.Героїв 

АТО, 71-А. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532)51-68-11, (0532)51-68-95. 
5. Електронна поштова адреса: 00222373@atrep.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: diamond.poltava.ua корпоративна 
iнформацiя. 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства. 

II. Текст повідомлення.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ» (далi – Товари-

ство) 26 квiтня 2018 року прийнято рiшення про змiну типу товариства з 
Публiчного акцiонерного товариства «КРIСТАЛIСТ» на Приватне 
акцiонерне товариство «КРIСТАЛIСТ», а також внесено змiни до статуту 
Товариства шляхом його затвердження в новiй редакцiї. Державна 
реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань, вiдбулася 25 травня 2018 року. 
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне 
акцiонерне товариство «КРIСТАЛIСТ». Повне найменування акцiонерного 
товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство «КРIСТАЛIСТ».

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

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

2. Найменування посади – Директор Дорошенко Віталій Віталійович. 
Дата – 29.05.2018. Підпис. М.п.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУблIчНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДРОГОбИЦь-
КИЙ ЗАВОД ЗАлIЗО-
бЕТОННИХ ВИРОбIВ»

2. Код за ЄДРПОУ 05505495
3. Місцезнаходження 82103, м. Дрогобич, Фабрична,61
4. Міжміський код, телефон та факс (03244)21740 (0324)410261
5. Електронна поштова адреса zavodzbv@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.drogzbv.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 29.05.2018) вирiшено 

припинити повноваження члена правлiння голови правління на пiдставi по-
даної заяви Козленка С. А., перебував на цiй посадi з 20.12.2017 по 29.05.2018, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 29.05.2018) обрано 
членом правлiння головою првлiння з 29.05.2018 Прiнду Андрiя Васильо-
вича на пiдставi поданої ним заяви. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах головного 
iнженера i технiчного директора ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ». Призначений 
на посаду Голови Правлiння до вiдкликання Наглядовою радою або За-
гальними зборами акцiонерiв.

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

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

Голова правління Козленко Святослав Анатолійович, 29.05.2018
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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 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НIЖИНСьКИЙ ЗАВОД 
СIльСьКОГОСПОДАРСьКОГО 

МАШИНОбУДУВАННя»
2. Код за ЄДРПОУ 14311643
3. Місцезнаходження: 16610, Чернігівська обл., місто Ніжин, вулиця 

Шевченка, будинок 109/1
4. Міжміський код, телефон та факс 04631-31870 04631-31870
5. Електронна поштова адреса info@selmash.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.selmash.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що 
діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійо-
ваним особам: контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства; значного контрольного пакета у розмірі 75 і 
більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства; доміну-
ючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій ак-
ціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення 29.05.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИ-

НОБУДУВАННЯ» отримало повідомлення від акціонера про намір скорис-
татися правами, передбаченими 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 здійснює облік права власності на 
акції емітента у депозитарній системі України) – набуття здійснювалось від-
повідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рів-
ня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (від 23.03.2017 
№1983- VIII).

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника 
(власників) акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозап-
частина». Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для 
юридичної 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 – 45 086 733 шт. голосуючих 
акцій, що становить 99,9988% 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 – 45 086 733 шт. голосуючих 
акцій, що становить 99,9988% статутного капіталу Товариства (100% від 
кількості голосуючих акцій).

ІIІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правління Коробко В.Ю. 29.05.2018р.
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
АВТОМОбIльНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите)  

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Державне агентство автомобiльних 
дорiг України, 37641918 м. Київ 
Голосiївський р-н 03680 м. Київ 
вул. Фiзкультури, 9 (044) 287-23-63

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

29.05.2018 

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.ukravtodor.gov.ua

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 20013200
3. Місцезнаходження: 65049, мiсто Одеса, вул. Фонтанська доро-

га, буд. 16, корп. 8, офiс 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)786-91-21, (048)786-91-22
5. Електронна поштова адреса: Ukraine@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення
№ 
з/п

Дата 
прийнят-

тя 
рішення

Гранична 
сукупна 
вартість 
правочи-

нів  
(тис.грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності  
(тис.грн)

Співвідношення 
граничної сукупної 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності  
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 29.05.2018 500 000 96 670 517,224
Зміст інформації:
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів прийнято Загальними Зборами акціонерів емітента 29.05.2018. 
Характер правочинів - будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 
розділу ІІІ книги п'ятої Цивільного кодексу України у редакції станом 
на дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо 
залучення гарантій від фінансових установ та/або інших суб'єктів), 
застави, іпотеки (за якими товариство виступає заставодавцем, іпо-
текодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими товари-
ство надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи уго-
ди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше 
договорів. Гранична сукупна вартість - 500000 тис. грн. або еквіва-
лент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного дого-
вору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного 
раніше договору. У таблиці зазначена вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 
року). Загальна кількість голосуючих акцій - 103248 простих іменних 
акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах - 101183 простих іменних акцій, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 101183 простих 
іменних акцій, "проти" прийняття рішення - 0 простих іменних акцій.

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

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

2. Генеральний директор  Плясов С. В.
29.05.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВОлОДИМИР-
ВОлИНСьКЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"РОДЮчIСТь"

2. Код за ЄДРПОУ 05487685
3. Місцезнаходження 44700, м.Володимир-Волинський,  

вул.Н. Ужвiй,3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0334223540 0334224751

5. Електронна поштова адреса vv.p-roduchist@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

05487685.infosite.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Родючiсть» вiд 25.05.2018 

року (протокол б/н вiд 25.05.2018), в зв'язку з переобранням виконавчого орга-
ну товариства на новий строк:

- Припинено повноваження Голови правлiння Малюги Сергiя Валентинови-
ча Строк перебування на данiй посадi з 16.04.2014р. по 25.05.2018р.Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента.

- Припинено повноваження Члена правлiння Савлук Раїси Петрiвни Строк 
перебування на данiй посадi з 28.04.2014р. по 25.05.2018р.Не володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента.

- Припинено повноваження Члена правлiння Вербицької Вiкторiї 
Володимирiвни Строк перебування на данiй посадi з 28.04.2014р. по 
25.05.2018р.Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 2,674%.

- Обрано строком на три роки Головою правлiння-головним бухгалтером Малю-
гу Сергiя Валентиновича. Iншi посади якi обiймала посадова особа:Голова правлiння 
ПрАТ «Родючiсть». Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента

- Обрано строком на три роки Членом правлiння Савчук Любов Прокопiвну. 
До обрання членом правлiння, посад в ПрАТ «Родючiсть» не обiймала. Володiє 
часткою в статутному капiталi в розмiрi 2,8136%.

- Обрано строком на три роки Членом правлiння Семченка Миколу Дмитро-
вича. До обрання членом правлiння, посад в ПрАТ «Родючiсть» не обiймав. 
Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,426%.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Родючiсть» вiд 25.05.2018 
року (протокол б/н вiд 25.05.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради 
товариства на новий строк:

- Припинено повноваження Голови наглядової ради Гендиса Володимира 
Iвановича. Строк перебування на данiй посадi з 28.04.2014р. по 25.05.2018р. 
Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,352%.

- Припинено повноваження Члена наглядової ради Зай СвiтланиОлексiївни. 
Строк перебування на данiй посадi з 28.04.2014р. по 25.05.2018р. Володiє част-
кою в статутному капiталi в розмiрi 0,0434%.

- Припинено повноваження Члена наглядової ради Савчука Андрiя Володи-
мировича. Строк перебування на данiй посадi з 28.04.2014р. по 25.05.2018р. 
Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 19,5837%.

- Обрано строком на три роки членом наглядової ради Гендиса Володимира 
Iвановича. Iншi посади якi обiймала посадова особа: Голова наглядової ради 
ПрАТ «Родючiсть». Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,352%.

- Обрано строком на три роки членом наглядової ради Савчука Андрiя Во-
лодимировича. Iншi посади якi обiймала посадова особа:член наглядової ради 
ПрАТ «Родючiсть». Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 19,5837%

- Обрано строком на три роки членом наглядової ради Зай Свiтлану 
Олексiївну. Iншi посади якi обiймала посадова особа:член наглядової ради 
ПрАТ «Родючiсть». Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,434 %.

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «Родючiсть» вiд 25.05.2018 року 
(протокол № б/н вiд 25.05.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради 
товариства на новий строк:

Обрано строком на три роки Головою наглядової ради Гендиса Воло-
димира Iвановича . Iншi посади якi обiймала посадова особа: Голова на-
глядової ради ПрАТ «Родючiсть». Володiє часткою в статутному капiталi в 
розмiрi 0,352%.

Посадові особи не надала згоди на розкриття паспортних даних, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.

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 Малюга Сергiй Валентинович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2018
(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)

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

«Харкiвський автогенний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00204783
3. Місцезнаходження: 61046 м. Харків, вул. Автогенна, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 728-01-11 , 728-02-22
5. Електронна поштова адреса: emu@emu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kharkiv-autogenous-
plant-jsc.pat.ua

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення засідання Наглядової Ради (Протокол № 5/18 

від 21.05.2018 р.) відбулись наступні зміни:

Припинено повноваження Виконуючого обов`язки генерального 
директора ПрАТ «Харківський автогенний завод» Луханіна Євгена 
Анатолійовича в зв`язку з переводом на посаду комерційного директо-
ра ПрАТ «Харківський автогенний завод». Луханін Є.А. не надав пись-
мовой згоди на розкриття паспортних даних; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має; часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє; обіймав посаду в.о. генерального директора 
ПрАТ «Харківський автогенний завод» з 01.08.2017 р. 

Призначено на посаду Генерального директора ПрАТ «Харківський 
автогенний завод» з 01.06.2018 р. Шаталюка Сергія Васильовича без-
строково. Шаталюк С.В. не надав письмової згоди на розкриття пас-
портних даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має; часткою в статутному капіталі товариства не володіє. 
Протягом останніх 5-ти років Шаталюк С.В. обіймав посаду технічного 
керівника (директора). 

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

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

2. Виконуючий обов`язки 
генерального директора          луханін Є.А.  22.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКIВСьКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД»

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 «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
00130872; 3. Місцезнаходження: 69006, м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, 20; 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445944586 0445944586; 5. Електро-
нна поштова адреса: FlerikTV@dtek.com; 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.dniproenergo.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
29.05.2018 року Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (прото-

кол б/н вiд 29.05.2018 року) прийняла рiшення припинити повноваження 
(звiльнити) 29.05.2018 року Генерального директора ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРОЕНЕРГО» Венцеля Iгора Едвардовича за угодою сторiн. Венцель 
Iгор Едвардович перебував на посадi Генерального директора з 
04.01.2016 року; паспорт серiї ТТ № 261688, виданий Шевченкiвським РВ 
ГУДМС України в мiстi Києвi 14.11.2014 року; пакетом акцiй, часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

29.05.2018 року Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (протокол 
б/н вiд 29.05.2018 року) прийняла рiшення обрати (призначити) Хом’якова 
Валерiя Анатолiйовича Генеральним директором ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 
з 30.05.2018 року (за сумiсництвом) на строк до обрання Наглядовою радою 
Товариства iншої особи на посаду Генерального директора Товариства, за 
умови, що цей строк не перевищуватиме 3 (трьох) рокiв з дати призначення.

Хом’яков Валерiй Анатолiйович, паспорт ВС № 592247, виданий Хар-
цизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.11.2000 року; пакетом 
акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
07.11.2012-14.07.2016 – Керiвник департаменту з економiки та фiнансiв 

ВП «ЗАПОРIЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ» ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРОЕНЕРГО»;

15.07.2016-31.03.2017 – Директор ВП «ЗАПОРIЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-
ТРИЧНА СТАНЦIЯ» ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО»;

10.04.2017-09.06.2017 – Начальник вiддiлу iз технiчної експертизи де-
партаменту iз технiчного розвитку дирекцiї з генерацiї електроенергiї 
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;

10.06.2017- Керiвник департаменту iз технiчного розвитку дирекцiї з 
генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

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 Венцель I.Е.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2018
(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРТРАНСНАфТА»

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 
«Укртранснафта»

2. Код за ЄДРПОУ 31570412
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ, 

вул. Московська, 32/2
4. Міжміський код, телефон та факс 0442015797 0442015778
5. Електронна поштова адреса symonov@ukrtransnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrtransnafta.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта», далi - Това-

риство, прийнято рiшення № 169 згiдно з яким змiнено тип Товариства з 
публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товари-
ство, у зв’язку з цим змiнено найменування Товариства, а також внесено 
змiни до статуту Товариства шляхом його затвердження в новiй редакцiї. 
Дата прийняття рiшення - 21.05.2018. Найменування уповноваженого 
органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - Загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 25.05.2018. 
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне 
акцiонерне товариство «Укртранснафта». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни - Акцiонерне товариство «Укртранс-
нафта». Повне найменування росiйською мовою до змiни - Публичное 
акционерное общество «Укртранснафта». Повне найменування 
росiйською мовою пiсля змiни - Акционерное общество «Укртранснаф-
та». Повне найменування англiйською мовою до змiни - Public Joint 
Stock Company «Ukrtransnafta». Повне найменування англiйською мо-
вою пiсля змiни - Joint Stock Company Ukrtransnafta.

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 Пасiшник Андрiй Петрович
в.о. генерального 
директора

(під-
пис)

(ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 25.05.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУХА БАЛКА"

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 ТОВА-

РИСТВО "СУХА БАЛКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00191329
3. Місцезнаходження: 50029, м.Кривий Рiг, вул. Конституцiйна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, (056) 95-92-34
5. Електронна поштова адреса: natalia.grin@sbal.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПрАТ "СУХА БАЛКА", у зв'язку iз закiнченням
01.06.2018 термiну повноважень Генерального директора Баша Вiталiя
Олександровича 25.05.2018 прийнято рiшення (Протокол Наглядової ра-
ди вiд 25.05.2018) про обрання (переобрання) на посаду Генерального
директора ПрАТ "СУХА БАЛКА" Баша Вiталiя Олександровича строком на
1 (один) рiк з 01.06.2018 по 31.05.2019. 

Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти ро-

кiв: Генеральний директор ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГIРНИЧОВИДОБУВНА
КОМПАНIЯ". 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
III. Підпис

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 

Баш В.О.
29.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-

цій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛО-
МОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 25.05.2018

року, прийнято рiшення про надання згоди на укладання наступниих знач-
них правочинів:

1. Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-155/18-1 від
25.05.2018 року, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО" (код ЄДРПОУ 41056704) на загальну
суму 59 991 778,00 (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто од-
на тисяча сімсот сімдесят вісім гривень 00 копійок). Вартiсть активiв ПрАТ
"КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року
становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є предме-
том правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiч-
ної фiнансової звiтностi становить 34,96 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для
вiднесення правочинiв до значних, що не передбаченi законодавством,
статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi. 

2. Договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги  №90-ФП
від 25.05.2018 року, укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АГРІ-
СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40948332) на загальну суму 20 000 000,00 (двад-
цять мільйонів гривень 00 копійок). Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171
601 тис. грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв
до вартостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 11,65 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочинiв до значних, що не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ
"КХТМ" не визначенi.

3. Договору  поставки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ДМЗ КОМІНМЕТ" (код ЄДРПОУ 39008850). Загальна вар-
тість  по Договору  поставки   не може перевищувати 100 000 000,00 (сто
мільйонів гривень 00 копійок). Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними
рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601
тис. грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до
вартостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi становить 58,27 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесення право-
чинiв до значних, що не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ
"КХТМ" не визначенi.

4. Договору  комісії з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 32281388). Загальна вартість  по
Договору  комісії не може перевищувати  89 000 000,00 (вісімдесят
дев'ять мільйонів гривень 00 копійок). Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за
даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить
171 601 тис. грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом право-
чинiв до вартостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi становить 51,86 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесен-
ня правочинiв до значних, що не передбаченi законодавством, статутом
ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

5. Договору  комісії з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІБРОЗАХИСТ" (код
ЄДРПОУ 32944511). Загальна вартість по Договору  комісії не може пере-
вищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Вартiсть
активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2017 року становить 171 601 тис. грн. Спiввiдношення вартостi май-
на, що є предметом правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "КХТМ" за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 29,14 вiдсоткiв. Додат-
ковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не передбаченi
законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2. Директор О.М.Ботюк
29.05.2018 р.

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 «ТРЕСТ 
«КИЇВЕлЕКТРО-
МОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 04012750
3. Місцезнаходження 01033, Київ, вул. Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс 044 2271244 044 2271244
5. Електронна поштова адреса reception@kievelmo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://04012750.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
24 травня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Трест «Київелектромон-

таж» (Протокол Наглядової ради № 4/2018 вiд 24.05.2018 року) було при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: обрано на 
посаду Голови Наглядової Ради Онопрiєнка Олександра Васильовича. 
Посадову особу обрано на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 
24.05.2018 року. Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв 
акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Началь-
ник управлiння Департаменту безпеки ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл 
Україна», Голова Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж. Осо-
ба не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття пас-
портних даних посадовою особою 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. Найменування посади Розгон Анатолiй Миколайович
Голова правлiння-
керуючий

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.05.2018

(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 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ IМ. ДУХОВА

2. Код за ЄДРПОУ 03771459
3. Місцезнаходження 37362, Полтавська обл., Гадяцький 

район, село Веприк, -
4. Міжміський код, телефон та факс 380535459343 380535434010
5. Електронна поштова адреса kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

dukhova-allc.com.ua 

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Позачергових загальних зборiв учасникiв СТОВ IМ. ДУХОВА 

вiд 29.05.2018 (Протокол №42), звiльнено 29.05.2018р. ЯРЕМЕНКО 
АНАТОЛIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ з посади Директора СТОВ IМ. ДУХОВА, за 
угодою двох сторiн, на пiдставi власної заяви Яременко А.В. Згоди на опри-

людення паспортних даних особа не надала. Зазначена особа часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на 
посадi з 20.04.16 р.

Рiшенням Позачергових загальних зборiв учасникiв СТОВ IМ. ДУХОВА 
вiд 29.05.2018 (Протокол №42), з 30.05.2018 р. призначено на посаду Ди-
ректора СТОВ IМ. ДУХОВА Кошмана Миколу Миколайовича, вiдповiдно до 
поданої заяви. Посадову особу призначено на невизначений строк. Згоди 
на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Зазначена особа 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. 

Останнi п’ять рокiв i по даний час займає посаду директора 
СТОВ IМ. ЩОР СА, на сьогоднiшнiй день також директор ТОВ «БОБРИК 
ПЛЮС» та керуючий дiльницею ТОВ «Агро-Край».

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 ЯРЕМЕНКО АНАТОЛIЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.05.2018
(дата)

СIльСьКОГОСПОДАРСьКЕ ТОВАРИСТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАльНIСТЮ IМ. ДУХОВА

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КАПлИНЦІВСьКЕ»
Втрачений оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, реєстра-

ційний №53/16/1/11 (дата реєстрації 20.06.2011 р., дата видачі 
20.06.2011 р.). на ім’я Публічного акціонерного товариства «Каплинців-
ське», код ЄДРПОУ 05529308, вважати недійсним.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«лУКОР»

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

«ЛУКОР»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31256759
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Промислова, буд. 4, місто Калуш, 

Івано-Франківська область, 77306, Україна
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03472) 7-31-06, 7-33-16
1.5. Електронна поштова адреса емітента: mail@lukor.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.lukor.com.ua/info.shtml
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛУКОР» (протокол №18 
від 29.05.2018р.) достроково припинено повноваження генерального ди-

ректора (ліквідатора) Григор’єва Олександра Васильовича (паспорт 46 04 
011659, виданий 27.11.2002 року Лобненським відділом внутрішніх справ 
Митищенського управління внутрішніх справ Московської області, РФ) за 
угодою сторін (ст.36 п.1 КзПП України). Посадова особа перебувала на по-
саді генерального директора з 16.11.2013р. по 29.05.2018р.. Особа акціями 
товариства не володіє. Особа судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛУКОР» (протокол №18 
від 29.05.2018р.) обрано генеральним директором (ліквідатором) Інкіна Во-
лодимира Івановича (паспорт СС №416417 виданий 28.11.1997р. Івано-
Франківським МУВС). Особа обрана з 30.05.2018р. строком на п’ять років. 
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт 
ТОВ «Фінансова компанія «Газ-Ойл Карпати». Особа акціями товариства 
не володіє. Особа судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

2.2. ліквідатор  Григор’єв Олександр Васильович. 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». 
2.  Код за ЄДРПОУ: 00931767. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Хар-
ків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(057) 752-27-00, (057) 752-28-08. 5. Електронна поштова адреса: 
registration@emm.kh.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.emm.kh.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення На підставі Наказу Генерального ди-
ректора № WEM - 0000244 від 24.05.2018р. звільнено з 25.05.2018р. 

з посади Головного бухгалтера АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» Шкря-
ду Аліну Миколаївну (паспорт МТ № 001783, виданий 22.10.2008р. 
Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл.) за 
угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України. Особа пакетом акцій 
емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. 
Обґрунтування змін - наказ Генерального директора АТ «ЕЛЕВА-
ТОРМЛИНМАШ», заява Шкряди А.М. від 14.05.2018р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебува-
ла на посаді протягом 7 місяців.

На цю посаду не призначено іншу особу, посада є вакантною.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-

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

2. Генеральний директор Цвікевіч О.А. М.П. 25.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕлЕВАТОРМлИНМАШ»
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Рынок акций Украины завершил торги во 
вторник ростом

Фондовый рынок Украины завершил торговую сессию 
вторник ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повы-
сился на 3,2% - до 1693,72 пункта, индекс ПФТС – на 
1,84%, до 455,8 пункта.

Объем торгов на УБ составил 3,6 млн, в том числе 
акциями – 3,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 440,9 млн грн, в 
том числе акциями – 0,33 млн грн.

Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ со-
ставили бумаги «Турбоатома» (+11,01%), Райффайзен 
Банка Аваль (+6,64%) и «Центрэнерго» (+4,09%).

Снизились в цене только акции «Укрнафты» (-0,28%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Бан-

ка Аваль (+6,25%) и «Центрэнерго» (+3,37%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 

вторник снизился на 1,05% - до 486,63 пункта при объе-
ме торгов 1,15 млн злотых (8,45 млн грн).

Снизились в цене акции агрохолдинга ИМК (-5,58%), 
KSG Agro (-4,95%) и «Кернела» (-1,13%).

Ростом стоимости завершили торги только акции «Аг-
ротона» (+3,7%).

Минфин отказался повышать ставки по 
ОВГЗ и привлек 61,6 млн грн и EUR64,6 млн

Министерство финансов на первичных аукционах по 
размещению гривневых облигаций внутреннего госзай-

ма (ОВГЗ) во вторник отклонило 8 заявок на 462 млн грн, 
сочтя запрошенные в них ставки завышенными, и до-
вольствовалось 61,6 млн грн по 4 заявкам.

Как говорится в сообщении Минфина, покупатели про-
сили по 6-мес. бумагам от 17,2% до 18% годовых, по 
12-мес. – от 17,15% до 17,75%, по 2-летним – от 16,45% 
до 17,5% и по 5-летним – от 16% до 16,4% годовых.

Минфин же согласился лишь на повышение ставки от-
сечения по 6-месячным бумагам с 17,2% до 17,25% го-
довых и удержал ставку по 5-летним бумагам на уровне 
16% годовых.

На аукционе по размещению облигаций в евро спрос 
составил EUR69,59 млн, и Минфин отклонил лишь одну 
из пяти заявок на EUR5 млн под 4,75% годовых, устано-
вив ставку отсечения на уровне 4,07% годовых: это выше 
4% годовых на аукционе в конце апреля, но ниже 4,17% 
годовых в конце марта.

Совет ЕС согласовал EUR1 млрд 
финансовой помощи Украине

Совет Евросоюза во вторник одобрил третью про-
грамму макрофинансовой помощи для Украины, предпо-
лагающую выделение EUR1 млрд, сообщил Совет на 
сайте во вторник.

«Комитет постоянных представителей стран ЕС (глав-
ный вспомогательный орган Совета ЕС, Coreper - ИФ) от 
его имени подтвердил достижение с Европарламентом 
договоренности о направлении Украине макрофинансо-

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації  

про емітента
1.Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Івано-Франківськцемент»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292988
3. Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-

Франківська область 
4. Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.
5. Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.

2.Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (протокол 

№136 вiд 24.05.2018р.) обрано з 24.05.2018р. на строк до 24.04.2021р. голо-
вою наглядової ради члена наглядової ради-представника акціонера (Круця 
Миколи Федоровича, що володіє часткою у статутному капiталi емiтента в 
розмірі 3,387177%) Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832, 
виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у 
статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займала посаду члена 
наглядової ради Товариства.

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

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

Голова правління  Круць Микола Федорович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ІВАНО-фРАНКІВСьКЦЕМЕНТ»

НОВИНИ

Приватне акціонерне товариство «КАРПАТИ-лАДА»
76014, Івано-Франківська обл.,  

м.Івано-Франківськ, вул.Коновальця, 433
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів ПРАТ «КАРПАТИ-ЛАДА» у відповідності до положень ч.5 
статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі Закону) 
«15» червня 2018 року о 15.00 за адресою: м.Івано-франківськ, 
вул. Коновальця, 433 (кабінет директора). Реєстрація учасників 
зборів буде проводитись з 14.20 до 14.50 за місцем проведення зборів 
в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 11.06.2018р. 

Порядок денний.
1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обран-

ня членів лічильної комісії.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізора. 

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. 
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://www.karpaty-lada.com.ua/. З документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть 
ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Това-
риства, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, - Директор Товариства Братовник І.Я. Тел.для довідок: 
(0342) 50-99-20.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КАРПАТИ-лАДА»
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вой помощи», - отмечается в документе.
Целью выделения средств является «экономическая 

стабилизация и программа проведения структурных ре-
форм».

Согласно сообщению на сайте Совета ЕС, дальней-
шие выплаты будут обусловлены уважением со стороны 
Украины демократических механизмов, верховенства 
права и гарантий уважения прав человека.

«Условия (предоставления финпомощи - ИФ) будут 
установлены в меморандуме о взаимопонимании между 
Украиной и Комиссией. Комиссия будет нести ответ-
ственность за предоставление макроэкономической по-
мощи. Комиссия и Европейская служба внешних дел 
будут следить за выполнением условий», - отмечается в 
сообщении.

В Совете ЕС добавили, что предварительные условия 
были сформулированы Европарламентом, Советом ЕС 
и Еврокомиссией в совместном заявлении. «В заявле-
нии говорится, что дальнейшая макрофинансовая по-
мощь будет обусловлена прогрессом в сфере предот-
вращения коррупции, наличием прогресса в реализации 
программы МВФ. Меморандум о взаимопонимании бу-
дет включать обязательства по укреплению управления, 
административных возможностей и институциональной 
структуры для предотвращения коррупции», - проин-
формировали в ЕС.

В заявлении уточняется, что основными условиями 
также являются запуск системы проверки электронных 
деклараций, проверки данных о бенефициарах компа-
ний, создание хорошо функционирующего специализи-
рованного антикоррупционного суда в соответствии с 
рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, в 
меморандуме заложены условия по борьбе с отмывани-
ем денег и уклонением от уплаты налогов.

«Если условия не выполняются, Комиссия временно 
приостанавливает или отменяет выделение макрофинан-
совой помощи», – отмечается в проекте совместного заяв-
ления Европарламента, Совета Европы и Еврокомиссии.

В документах содержится напоминание о том, что третий 
транш второй программы макрофинансовой помощи на 
EUR600 млн был отменен 18 января 2018 года как раз из-за 
невыполнения Украиной согласованных условий.

Кроме того, программой предусмотрено, что при каж-
дой выплате Еврокомиссия будет публиковать инфор-
мацию о выполнении условий, в частности, касающихся 
предотвращения в стране коррупции.

Согласно проекту документов, обнародованных на 
сайте Совета Европы, предпосылкой для предоставле-
ния макрофинансовой помощи является уважение Укра-
иной эффективных демократических механизмов, в том 
числе многопартийной парламентской системы.

Согласно обнародованным материалам, макрофи-
нансовая помощь выделяется на срок до 15 лет. Она бу-
дет поделена на два транша, размеры которых будут 
установлены дополнительно. Программа будет действо-
вать 2,5 года с момента вступления в силу Меморанду-
ма и взаимопонимании с Украиной.

Первоначально предполагается, что средства макро-
финансовой помощи будут выделены Нацбанку, однако 
возможна ситуация, когда конечным их бенефициарным 
получателем станет Минфин.

Евросоюз напоминает, что с 2014 года предоставил 
Украине EUR2,81 млрд макрофинансовой помощи. Од-
нако в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои 
оценки потребности страны во внешнем финансирова-
нии, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд на 
2018-2019 гг.

Список большой приватизации-2018 после 
согласования ужался с 26 до 23 объектов
Кабинет министров Украины опубликовал перечень 

предприятий большой приватизации на 2018 год, в который 
вошли 23 предприятий, исключив из ранее анонсированно-
го списка из 26 объектов три позиции: Завод алюминиевой 
фольги, «Аграрный фонд» и Государственная 
продовольственно-зерновая корпорация Украины.

Согласно распоряжению Кабинета министров №358 
от 10 мая, в утвержденный перечень вошли пять облэ-
нерго, «Центрэнерго», Одесский припортовый завод, 
«Турбоатом», Запорожский титано-магниевый комбинат 
(ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания 
(ОГХК) и «Сумыхимпром».

Как ранее пояснял и.о. главы Фонда госимущества Вита-
лий Трубаров, 18 объектов уже находятся в управлении 
Фонда, в том числе «Тернополь-» (50,999%), «Запорижжя-» 
(60,2475%), «Харьков-» (65,001%), «Николаев-» (70%) и 
«Хмельницкоблэнерго» (70,0089%), Херсонская (99,8328%), 
Днепровская (99,9277%), Криворожская (99,9864%) и Севе-
родонецкая ТЭЦ (пока гос предприятие), «Азовмаш» (50%), 
«Турбоатом» (75,2241%), ЗТМК (51%), «Ориана» (99,9988%), 
«Президент-Отель» (100%), «Центрэнерго» (78,289%), ОПЗ 
(99,5667%) и «Сумыхимпром» (99,9952%).

Как отметил В.Трубаров, в управлении Минэконом-
развития три предприятия: ОГХК (100%), «Электротяж-
маш» и Днепровский электровозостроительный завод 
(пока госпредприятия) и по одному подчинены Минэнер-
гоугля, Кабмину и Минздраву – соответственно Угольная 
компания «Краснолиманская» (госпредприятие), «Укр-
агролизинг» (100%) и «Индар» (70,7016%).

Распоряжением Кабмин также поручил Фонду госиму-
щества обеспечить отбор советников для подготовки 
этих объектов к приватизации, а в случае отсутствия за-
интересованности со стороны последних самостоятель-
но подготовить предприятия к продаже. Помимо того, 
ФГИ необходимо разработать условия приватизации 
объектов и подать их на утверждение правительству.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 января 2018 года 
приняла новую редакцию закона «О приватизации госу-
дарственного имущества», которая вступила в силу с 
7 марта. В связи с этим ФГИ пересмотрел перечни объек-
тов на приватизацию в 2018 году. В обновленном перечне 
в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации 
в текущем году согласно переходным положениям нового 
закона без смены ранее намеченных сроков, осталось 
только четыре позиции: 99,567% акций ОПЗ, 99,995% - 
«Сумыхимпром», 68,009% - Запорожского производствен-
ного алюминиевого комбината (ЗАлК) и 78,29% - «Центрэ-
нерго». При условии одобрения правительством условий 
продажи выставление первых трех на конкурс ФГИ запла-
нировал на май, «Центрэнерго» – на июнь.

Дополнительный список объектов с активами свыше 
250 млн грн для продажи в этом году должен был быть 
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дополнительно утвержден правительством, однако ЗАлК 
в нем отсутствует.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн посту-
плений от приватизации, однако бюджет получил лишь 
3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд полу-
чил за счет продажи в августе блокпакетов акций энерго-
компаний, которые выкупила группа «СКМ» Рината Ахме-
това, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 
0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от прива-
тизации 21,3 млрд грн.

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой 
экономики в 2018г до 3,8%

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) понизила прогноз роста глобальной экономики на 
текущий год и сохранила прогноз на следующий год.

Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году ухудше-
на до 3,8% с ожидавшихся в марте 3,9%, говорится в до-
кладе организации. В 2019 году ожидается рост на 3,9%.

По итогам прошлого года глобальная экономика вы-
росла на 3,7%.

Старший экономист ОЭСР Альваро Сантуш Перейра от-
метил, что возврат темпов роста глобального ВВП к 4% не 
стоит воспринимать слишком оптимистично, поскольку это 
в первую очередь стало следствием не увеличения произ-
водительности труда или структурных перемен, а стимули-
рующих мер денежно-кредитной политики.

По его словам, сейчас, по мере нормализации ДКП, 
главным фактором становится налоговая политика - око-
ло 75% стран-членов ОЭСР в настоящее время исполь-
зуют те или иные налоговые послабления для стимули-
рования роста экономики.

Также в прогнозе указывается на позитивную ситуа-
цию на мировом рынке труда. Ожидается, что в 2019 
году безработица в странах ОЭСР снизится до мини-
мальных с 1980 года 5,1% с 5,8% в 2017 году и прогнози-
руемых 5,4% в 2018 году.

Инфляция в ОЭСР, согласно прогнозам, ускорится до 
2,2% в 2018 и достигнет 2,3% в 2019 году.

ОЭСР не стала менять свои прогнозы относительно 

роста экономики США по сравнению с мартом: ожидает-
ся, что ВВП страны увеличится на 2,9% в 2018 и на 2,8% 
в 2019 году.

Прогноз для еврозоны на 2018 год был ухудшен на 
0,1 процентного пункта, до 2,2%, прогноз на 2019 год 
подтвержден на уровне 2,1%.

Для Германии прогнозы были снижены до 2,1% в этом 
и следующем году с мартовских 2,4% и 2,2% соответ-
ственно. Прогноз темпов роста экономики Франции на 
2018 год был снижен на 0,3 п.п., до 1,9%, на 2019 год - не 
изменился и составляет 1,9%. Итальянская экономика 
вырастет на 1,4% и 1,1% соответственно, прогноз ухуд-
шен на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно.

Экономика Великобритании вырастет на 1,4% в теку-
щем году (+0,1 к мартовскому прогнозу) и на 1,3% в сле-
дующем (+0,2 п.п.).

Ожидания роста ВВП Японии в 2018 году были ухуд-
шены на 0,3 п.п., до 1,2%. Прогноз на 2019 год был улуч-
шен на 0,1 п.п., также до 1,2%.

Канадская экономика, как ожидается, вырастет на 
2,1% в текущем году и на 2,2% в следующем; ранее про-
гнозировался рост на 2,2% и 2%.

Оценка роста китайского ВВП в этом году была пониже-
на с 6,8% до 6,7%, оценка на 2019 год оставлена неизмен-
ной - 6,4%. Тем временем прогноз для экономики Индии на 
2018 год был улучшен с 7,2% до 7,4%, на 2019 год оставлен 
на уровне 7,5%. В Бразилии ожидается рост экономики на 
2% в этом году и 2,8% в следующем против прогнозировав-
шихся ранее 2,2% и 2,4% соответственно.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих эконо-
мических организаций мира, которая включает 35 наибо-
лее развитых государства. В настоящее время в нее вхо-
дят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксем-
бург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, 
Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР 
находится в Париже.

При подготовке раздела «Новини» 
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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
30.05.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669
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Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


