
Повідомлення про оприлюднення рішення 
Комісії «Про схвалення проекту рішення 
Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку «Про затвердження Вимог  
до положення про винагороду та звіту про 

винагороду членів наглядової ради та 
виконавчого органу акціонерного товариства»

Проект рішення Комісії «Про схвалення проекту рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку «Про затвердження Вимог до положення про 
винагороду та звіту про винагороду членів наглядової 
ради та виконавчого органу акціонерного товариства» 
(далі – Проект рішення) розроблений з метою врахуван-
ня норм, передбачених Законом України від 
16.11.2017 № 2210-VІІІ «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо спрощення ведення біз-
несу та залучення інвестицій емітентами цінних папе-
рів», а саме: пунктів 91, 92 частини другої статті 33, 
частини третьої та четвертої статті 51, пунктів 11, 12 час-
тини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», відповідно до яких вимоги до положення про 
винагороду та звіту про винагороду членів наглядової 
ради та виконавчого органу акціонерного товариства 
встановлюються Комісією, крім вимог до відповідних по-
ложень та звітів акціонерного товариства-банку, вимоги 
до яких встановлюються Національним банком України.

Під час розробки Проекту рішення враховано норми 
європейського законодавства, а саме: Рекомендації Ко-
місії від 14.12.2004 про схвалення відповідного режиму 
щодо винагороди директорів лістингованих компаній 

(2004/913/ЄC) та Рекомендації Комісії від 30.04.2009, що 
доповнює Рекомендації 2004/913/ЄC та 2005/162/ЄС, 
щодо системи винагороди директорів лістингових компа-
ній (2009/385/ЄC), імплементація яких до вітчизняного 
законодавства передбачається пунктом 814 Плану захо-
дів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.

Зазначеним Проектом рішення встановлюються вимо-
ги до положення про винагороду та звіту про винагороду 
членів наглядової ради та виконавчого органу товариств, 
а також основні принципи формування політики товари-
ства, особливості виплати винагороди акціями товари-
ства.

Проект рішення оприлюднено на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту рішення надси-
лати поштою на адресу: Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку, управління методології корпо-
ративного управління та корпоративних фінансів, 
вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010 та на елек-
тронні адреси: dmytro.peresunko@nssmc.gov.ua, kseniia.
tkachuk@nssmc.gov.ua .

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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Повідомлення про оприлюднення 
рішення Комісії «Про визнання таким, що 
втратило чинність, рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
20 червня 2013 року № 1105»

Проект рішення Комісії «Про визнання таким, що втра-
тило чинність, рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 20 червня 2013 року 
№ 1105» (далі – Проект рішення) передбачає визнати та-
ким, що втратило чинність, рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 
2013 року № 1105 «Про затвердження Порядку надання 
дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів україн-
ських емітентів за межами України», зареєстроване в Мі-
ністерстві юстиції України 17.07.2013 року за 
№ 1201/23733 (зі змінами).

Така необхідність виникла у зв’язку з приведення 
нормативно-правових актів у відповідність до вимог За-
кону України від 15 травня 2018 року № 2418-19 «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо сприяння 
залученню іноземних інвестицій», яким передбачено у 
частині другій статті 7 Закону України «Про державне ре-
гулювання ринку цінних паперів в Україні» виключити 
пункт 4, яким передбачено, що Комісія відповідно до по-
кладених на неї завдань видає дозволи на обіг цінних 
паперів українських емітентів за межами України.

Проект рішення оприлюднено на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту рішення надсилати 
поштою на адресу: Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, управління методології корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, вул. Московська, 8, 
корп.30, м. Київ, 01010 та на електронні адреси: dmytro.
peresunko@nssmc.gov.ua, kseniia.tkachuk@nssmc.gov.ua .

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту  

нормативного акта
Проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження уніфіко-

ваної форми Акта, складеного за результатами прове-
дення планового (позапланового) заходу державного на-
гляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у сфері прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) щодо дотримання ліцензійних 
умов» розроблений на виконання вимог Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 10.05.2018 року №342 «Про за-
твердження методик розроблення критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження господар-
ської діяльності та визначається періодичність прове-
дення планових заходів державного нагляду (контролю), 
а також уніфікованих форм актів, що складаються за ре-
зультатами проведення планових (позапланових) захо-
дів державного нагляду (контролю)» та з метою реаліза-

ції повноважень, визначених Законом України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» та Законом України «Про лі-
цензування видів господарської діяльності» (далі – Про-
ект Рішення).

Проектом Рішення визначається:
- уніфікована форма Акта, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу держав-
ного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом гос-
подарювання вимог законодавства у сфері провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів) щодо дотримання ліцензійних умов.

Зазначеним Проектом Рішення доопрацьовано Рішен-
ня НКЦПФР від 15.05.2018 року №318, а саме доповнено 
інформацією згідно зазначеної Постанови Кабінету Міні-
стрів України щодо:

- виду суб’єкта господарювання, ступінь ризику;
- види господарської діяльності (із зазначенням коду 

КВЕД);
- процесу фіксації заходу (засобами аудіотехніки, віде-

отехніки);
- позиції суб’єкта господарювання щодо проведення 

заходу державного нагляду (контролю);
- наявності/відсутності порушень вимог законодав-

ства;
- ризику настання негативних наслідків від проваджен-

ня господарської діяльності;
- інформації про потерпілих (за наявності);
- положень законодавства, якими встановлено відпо-

відальність за порушення вимог законодавства (за на-
явності);

- оцінки суб’єкта господарювання щодо професійного 
рівня посадових осіб органу державного нагляду (контр-
олю), які проводили захід.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 
8, корп. 30 (департамент контрольно-правової роботи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку) та 
на електронну адресу: kp-prof@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження критері-
їв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності у сфері провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), що підлягає ліцензуванню та визначається періо-
дичність проведення планових заходів державного 
нагляду (контролю), Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку» розроблений на виконання 
вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 року №342 «Про затвердження методик роз-
роблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
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від провадження господарської діяльності та визнача-
ється періодичність проведення планових заходів дер-
жавного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм 
актів, що складаються за результатами проведення пла-
нових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю)» та з метою реалізації повноважень, визна-
чених Законом України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та 
Законом України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі – Проект Рішення).

Проектом Рішення визначаються критерії, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження господар-
ської діяльності у сфері провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що під-
лягає ліцензуванню та визначається періодичність 
проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю).

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності у сфері прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню, є:

обсяги, масштаб діяльності суб’єкта господарювання;
фінансові показники діяльності суб’єкта господарю-

вання;
наявність порушень вимог законодавства на ринку 

цінних паперів в діяльності суб’єкта господарювання.
Зазначеним Проектом Рішення доопрацьовано Рішен-

ня НКЦПФР від 17.04.2018 року №233, зокрема, допо-
внено інформацією згідно зазначеної Постанови Кабіне-
ту Міністрів України щодо:

- переліку показників критеріїв;
- кількість балів, що нараховується за кожним показни-

ком критеріїв.
Пропозиції та зауваження до Проекту Рішення проси-

мо надсилати поштою на адресу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, 
вул. Московська, 8, корп. 30 (департамент контрольно-
правової роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку) та на електронну адресу: kp-prof@
nssmc.gov.ua.

Проект Рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку - http://www.nssmc.gov.ua/.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення про оприлюднення проекту
нормативно-правового акта

Проект рішення Комісії «Про внесення змін до Поло-
ження про консолідований нагляд за діяльністю небан-
ківських фінансових груп, переважна діяльність у яких 
здійснюється особою, яка отримала ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку» 
(далі – проект рішення) розроблений відповідно до пунк-
ту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 
21 грудня 2017 року № 2258-VIII «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» з метою приведення 

нормативно-правового акту Комісії у відповідність до за-
конодавства.

Зміни, що вносяться проектом рішення до Положення 
про консолідований нагляд за діяльністю небанківських 
фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюєть-
ся особою, яка отримала ліцензію на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 26.03.2013 № 431, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 16.04.2013 за № 618/23150, стосу-
ються приведення окремих вимог даного документу до 
Закону України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Також проектом рішення уточнено окремі питання, що 
стосуються подання небанківськими фінансовими групами 
консолідованої та окремої фінансової звітності до Комісії.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного 
нормативно-правового акту надсилаються поштою на 
адресу Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, де-
партамент систематизації та аналізу фінансової звітнос-
ті учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку – http://www.nssmc.gov.ua/ .

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення про оприлюднення проекту
нормативно-правового акта

Верховною Радою України 21 грудня 2017 року був 
прийнятий Закон України «Про аудит фінансової звітнос-
ті та аудиторську діяльність» (далі – Закон).

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звіт-
ності, провадження аудиторської діяльності в Україні та 
регулює відносини, що виникають при її провадженні. 

Частиною восьмою статті 29 Закону передбачено, що 
підприємства, що становлять суспільний інтерес, до під-
писання договору щодо аудиту фінансової звітності інфор-
мують про суб'єкта аудиторської діяльності, який надава-
тиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до 
якого відповідно до законодавства подається фінансова 
звітність разом з аудиторським висновком. Форма повідо-
млення встановлюється таким органом державної влади.

З метою виконання зазначеного, Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку розробила проект рі-
шення «Про затвердження форми Повідомлення до На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
підприємством, що становить суспільний інтерес, про 
суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послу-
ги з аудиту фінансової звітності» (далі - Проект рішення). 

В проекті рішення визначено форму Повідомлення до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
підприємством, що становить суспільний інтерес, про 
суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме по-
слуги з аудиту фінансової звітності.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного 
нормативно-правового акту надсилаються поштою на 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

адресу Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, де-
партамент систематизації та аналізу фінансової звітнос-
ті учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку – http://www.nssmc.gov.ua/.
Строк, протягом якого приймаються зауваження та 

пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить один місяць з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА»
2. Код за ЄДРПОУ 20033533
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 225 60 00, 044 225 60 02
5. Електронна поштова адреса viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://uniqa.ua/about_us/initial_data/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

06 серпня 2018 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА» (Протокол вiд 06.08.2018) 
було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, обрано/продовжено 
термiн повноважень Голови Правлiння Ульє О.В. строком на три роки з 
19.08.2018 по 19.08.2021. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння 
ПрАТ «СК «УНIКА», Перший Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК 
«УНIКА», Фiнансовий директор, Член Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА 
 ЖИТТЯ».

06 серпня 2018 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА» (Протокол вiд 06.08.2018) 
було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, обрано/продовжено 
термiн повноважень Першого Заступника Голови Правлiння, члена 
Правлiння Райнаi Т. строком на три роки з 19.08.2018 по 19.08.2021. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в ста-
тутному капiталi товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Перший Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК 
«УНIКА», член Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА».

06 серпня 2018 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА» (Протокол вiд 06.08.2018) 
було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а 
саме: у зв'язку iз закiнченням строку повноважень, обрано/продовжено 
термiн повноважень Заступника Голови Правлiння з технологiї страхуван-
ня, члена Правлiння Маркової О.О. строком на три роки з 19.08.2018 по 
19.08.2021. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Голови Правлiння 
з технологiї страхування, Член Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА», Директор з 
технологiї страхування, член Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА ЖИТТЯ».

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 Ульє Олена Володимирiвна
(підпис)   М.П.   (ініціали та прізвище керівника) 07.08.2018 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (відомості 
про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представ-

ництв) 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIчНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРНАфТА"

2. Код за ЄДРПОУ 00135390
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, пров. 

Несторiвський, 3-5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5061045 (044) 5373767
5. Електронна поштова адреса OFilatova@ukrnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrnafta.com

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «УКРНАФТА» (далi також ПАТ «УКРНАФТА»), оформленим прото-
колом № 5/18 вiд 03 серпня 2018 р., у зв'язку з консолiдацiєю iснуючих 
структурних одиниць з надання технологiчних сервiсiв, затверджено ство-
рення нової структурної одиницi (фiлiї) УПРАВЛIННЯ ТРАНСПОРТУ 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».

Функцiями УПРАВЛIННЯ ТРАНСПОРТУ ПАТ «УКРНАФТА» 
(мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Несторiвський, 3-5) є надання 
сервiсних послуг для виконання програм видобутку вуглеводнiв, зокрема 
технологiчних процесiв на об’єктах видобутку нафти, газу та об’єктах бурiння; 
надання послуг з внутрiшнiх перевезень вантажiв автотранспортом.

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 Євець I.В.
Заступник Голови 
Правлiння, Головний 
фiнансовий директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.08.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОВчАНСЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД». 2.Ідентифіка-
ційний код юридичної особи 00373936. 3.Місцезнаходження: пл.Привок-
зальна, 11, м. Вовчанськ, Харківська обл., 62504. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (05741) 4-22-39, 4-26-80. 5. Електронна поштова адре-
са: y.varavin@kernel.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: http://00373936.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
03.08.2018 наглядовою радою ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ», надалi — то-

вариство, (протокол №б/н вiд 03.08.2018) прийнято рiшення про надання 
згоди на укладання товариством контракту з EKOL, spol. s r. o., за яким 
EKOL, spol. s r. o. зобов'язується передати у власність товариства облад-
нання згідно з Технічною специфікацією до вказаного контракту, а товари-
ство зобов’язується прийняти обладнання і оплатити його в порядку та на 
умовах, визначених контрактом. Укладання контракту було схвалено (по-
передньо) загальними зборами акціонерів (протокол вiд 16.04.2018). Рин-
кова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 
200817,44 тис. грн. (6399,6 тис.євро за курсом НБУ 31,379686 грн. на 
03.08.2018), вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 189158 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 106,2%. Загальна кіль-
кість голосів: 3, кількість голосів, що проголосували «за»: 3, «проти»: не-
має. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, 
не передбаченi законодавством, статутом ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ» не 
передбаченi.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор брюханов В.І. 03.08.18

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу (підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)
ЗВІТ 

про результати розміщення облігацій
ТОВАРИСТВА З ОбМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-
бУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-ГРУП» 

код за ЄДРПОУ 38780682
Реєстраційний номер 20/2/2018-Т.
Дата реєстрації «19» квітня 2018 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії В) облігацій згідно з проспектом емісії 
облігацій – 03 травня 2018 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії В) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

02 травня 2019 року

фактична 06 червня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії В):
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з проспектом емісії облігацій)

41 723 штуки

фактично розміщених 41 723 штуки
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії В) облігацій:

52 153 750,00 грн. 

які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

52 153 750,00 грн.

фактично розміщених, грн 52 153 750,00 грн.
5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії В) облігацій, грн

52 153 750,00 грн.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0

6. Кількість облігацій, що обліковуються на 
рахунку в цінних паперах емітента за 
результатами повернення внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески***

-

7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

-

Затверджено:
Директор Компанії 
ЕКСПЕРІОН РЕАЛ 
ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОП-
МЕНТ ЛТД
Директор Компанії 
ЛОНАРД ГЛОБАЛ 
ЛТД

_________________ 
МП

________________ 
МП

Ігор Сімака
Маріуса Лазару

Від емітента*:
Директор ТОВ «ІБК 
«АЛЬЯНС-ГРУП»

___________ 
(підпис)

Бойко І.В.

М.П.
Від андеррайтера*:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IЗМАЇЛ - НАВАСКО»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЗМАЇЛ - НАВАСКО»; Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента – 24769509; Місцезнаходження - Одеська обл., 
 Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52; Міський код, 
телефон та факс - (04841) 49-447, 49-447; Електронна поштова адреса - 
24769509@sc-ua.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – izmail-navasko.
pat.ua; Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів.

2. Текст повідомлення: Дата прийняття загальними зборами 
ПрАТ «IЗМАЇЛ - НАВАСКО» рішення про виплату дивідендів - 28.04.2018р.; 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 
20.08.2018р. (дату встановлено рішенням Директора, наказ вiд 
06.08.2018р.); Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рі-
шення загальних зборів – 529200,00 грн.; Строк виплати дивідендів – з 
30.08.2018р. до 06.09.2018р.; Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо 
акціонерам; Порядок виплати дивідендів - шляхом направлення відповід-
них сум усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється, починаючи з 
дати та протягом строку, що встановлені Наглядовою радою, шляхом пе-
реказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банків-
ські рахунки та/або безпосередньо у касі Товариства). У разі повернення 
Товариству коштів, переказаних згідно з даним пунктом, Товариство має 
забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депози-
тарну систему України в порядку, визначеному діючим законодавством 
України. Виплата усієї суми у повному обсязі всім особам, що мають пра-
во на отримання дивідендів, буде здійснюватись всієї суми дивідендів в 
повному обсязі відповідно до вимог, що передбачені діючим законодав-
ством України з 30.08.2018р. до 06.09.2018р.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Директор _____________ Видобора С.В.

    М.П.  06.08.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АГРОКОМПАНІЯ «СВОбОДА»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»; Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ – 05529219; Місцезнаходження - Одеська обл., 
 Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52; Міський код, 
телефон та факс - (04841) 49-4-68, 49-4-68; Електронна поштова адреса - 
05529219@sc-ua.com; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – svoboda.pat.ua; 
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату 
дивідендів.

2. Текст повідомлення: Дата прийняття загальними зборами 
ПРАТ  АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» рішення про виплату дивідендів - 
28.04.2018р.; Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів - 20.08.2018р. (дату встановлено рішенням Наглядової ради, 
протокол вiд 06.08.2017р.); Розмір дивідендів, що підлягають виплаті від-
повідно до рішення загальних зборів – 6351004,00 грн.; Строк виплати 
дивідендів – з 30.08.2018р. до 06.09.2018р.; Спосіб виплати дивідендів - 
безпосередньо акціонерам; Порядок виплати дивідендів - шляхом на-
правлення відповідних сум усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів. Виплата дивідендів здійснюєть-
ся, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Наглядовою ра-
дою, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отри-
мувачів (банківські рахунки та/або безпосередньо у касі Товариства). У 
разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з даним пунктом, 
Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціоне-
рам через депозитарну систему України в порядку, визначеному діючим 
законодавством України. Виплата усієї суми у повному обсязі всім осо-
бам, що мають право на отримання дивідендів, буде здійснюватись всієї 
суми дивідендів в повному обсязі відповідно до вимог, що передбачені 
діючим законодавством України з 30.08.2018р. до 06.09.2018р.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Голова правління ___________ Видобора С.В.

     М.П. 06.08.2018р.
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення  
про порядок реалізації переважного права на придбання 

розміщуваних 

ПРАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» 
простих іменних акцій

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс 
Україна», код за ЄДРПОУ 22868348 (надалі – Товариство) 20.06.2018 р. 
було прийнято рішення про приватне розміщення простих іменних акцій у 
кількості 480 000 000 штук номінальною вартістю 0,01 грн. Ціна розмі-
щення – 0,10 грн. 

Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких 
прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належ-
них йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату прове-
дення загальних зборів (20.06.2018 р.), на яких прийняте рішення про при-
ватне розміщення акцій за рахунок додаткових внесків.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій 
здійснюється за місцезнаходженням Товариства: вул. Велика Васильків-
ська, 102, м. Київ, 03150 в період з 23.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно 
з 09-00 до 18-00 години кожного робочого дня за ціною розміщення.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонери 
у термін реалізації зазначеного права повинні: в період з 23.08.2018 р. по 
17.09.2018 р. включно подати до уповноваженої особи Товариства – Голо-
ви Правління Товариства письмову заяву про придбання акцій, засвідчену 
власноручно підписом заявника – фізичної особи або підписом керівника 
та печаткою (за наявності) заявника – юридичної особи, або підписом 
уповноваженого представника фізичної або юридичної особи за довіре-
ністю, посвідченою у встановленому законом порядку. В заяві має бути 
зазначене прізвище, ім'я та по-батькові (найменування), місце проживан-
ня (місцезнаходження) акціонера, кількість цінних паперів, що придбава-
ються; в період з 23.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно, тобто не пізніше 
дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій Товариства, сплатити грошовими 
коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони подали заяву. За-
яви приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій, тобто з 23.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно. Заяви на 
придбання акцій фізичною особою подаються особисто заявником або 
уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за довіреністю, по-
свідченою у встановленому законом порядку. Заяви на придбання акцій 
юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою 
ним особою за довіреністю, посвідченою у встановленому законом по-
рядку. Оплата акцій під час реалізації акціонерами свого переважного 
права здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях 
та/або в іноземній валюті (долари США, євро) шляхом безготівкового пе-
рерахування акціонером на відповідний рахунок Товариства не пізніше 
дня, що передує дню початку укладання договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій Товариства, тобто з 23.08.2018 р. 
по 17.09.2018 р. включно. Кошти в іноземній валюті, що вносяться в опла-
ту за акції Товариства, перераховуються у національну валюту України за 
офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком 
України, на день оплати акцій. Кошти в національній валюті (гривні) та в 
іноземній валюті (долари США, євро) перераховуються на мультивалют-
ний рахунок Товариства № 26500000000529 в АТ «Укрексімбанк», 
МФО 322313. Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Голова 
Правління видає письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості 
акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але 
не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій.

ПУбЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»,
код за ЄДРПОУ 00373400 (далі – Товариство) Місце знаходження емі-
тента: Україна, 29000, м. Хмельницький, вулиця Заводська, б.59 . По-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 23 серпня 2018 р. о 16:00.

Місце проведення зборів: Україна, 29000, м. Хмельницький, 
 вулиця Ракетників, буд.7.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем 
проведення зборів з 15:30 до 15:50 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО 
КОЖНОГО З ПИТАНЬ: 

1. Про доручення функцій лічильної комісії депозитарній установі, 
обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвер-
дження регламенту та порядку роботи позачергових загальних зборів, 
затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого 
голосування.

2.Продовження ліквідаційної процедури – Публічного Акціонерного 
Товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (місце знахо-
дження: Україна, 29000, м. Хмельницький, вулиця Заводська, б.59). 

3.Затвердження звіту виконавчого органу — ліквідатора 
ПАТ «Хмельницький цукровий завод».

4.Затвердження проміжного ліквідаційного балансу станом на 
01.01.2018р. для подальшого розрахунку з кредиторами. 

5.Затвердження усіх рішень ліквідатора в тому числі №1/04 від 
11.04.2018р.

6.Затвердження заходів за результатами розгляду звіту ліквідато-
ра:

7.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПАТ "Хмельницький цукровий завод" протягом не 
біль як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах станом на 24 годину 17 серпня 
2018 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного – http://kmsugar.km.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення позачерго-
вих загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зверта-
тися за адресою: Україна, 29000, м. Хмельницький, вулиця Заводська, 
б.59. Особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» Чайка О.Ю.

Акціонери також мають права, надані їм відповідно до вимог стат-
ті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів від-
повідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
відповідні проекти рішень з цих питань. 

Для реєстрації учасникам позачергових зборів необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – 
паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право 
участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства України. 

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» пред-
ставником акціонера може бути фізична особа або уповноважена осо-
ба юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійо-
вані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства 
на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо 
участі у позачергових загальних зборах акціонерів відповідно до 
ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосу-
вання на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд, 
якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати до-
віреність на право участі та голосування на з позачергових загальних 
зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Тел.для довідок: (095) 279-40-15 
Ліквідатор ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (код 
ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставе-
лі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори 
акціонерів Товариства відбудуться 10 вересня 2018 року об 11.00 годині 
за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у складі: 
Осика Тетяна Вікторівна - начальник відділу організаційного забезпе-

чення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Порядок проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів.

Проект рішення:
1. Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-

ства – Тесленка С.А. – Голову Об’єднання профспілок Харківської облас-
ної.

2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства – представника Фонду соціального страхування України.

3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та 
регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Укр профоздоровниця».

3. Про відчуження нежилого будинку – курортна бальнеолікарня, роз-
ташованого за адресою: м. Київ, вулиця Попудренка, будинок 34.

Проект рішення:
1. Дозволити відчуження нежилого будинку – курортна бальнеолікарня 

у складі: курортна бальнеолікарня, «А» загальна площа 11672,3 кв.м та 
будівля гаражів, «В» загальна площа 356,9 кв.м, розташованого за адре-
сою: м. Київ, вулиця Попудренка, будинок 34, шляхом продажу за конкур-
сом за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки. 

2. Доручити Голові Правління Товариства (Субота М.В.) укласти договір 
купівлі-продажу об’єктів нерухомості, зазначених в пункті 1 цього рішення, 
та підписати акт приймання-передачі вказаного майна.

4. Про відчуження окремих об’єктів нерухомого майна, які розташовані 
за адресою: м. Київ, Столичне шосе, будинок 27.

Проект рішення:
1. Дозволити відчуження окремих об’єктів нерухомого майна, розташо-

ваних за адресою: м. Київ, Столичне шосе, будинок 27, а саме:
- гараж, зварочна, столярна майстерня, Р, загальна площа 325 кв.м;
- хозблок, пральня, гараж, матеріальний склад, літера П, загальна пло-

ща 482,3 кв.м;
- гараж корпусу 3, Ч, загальна площа 56,5 кв.м;
- туалет, Ы, загальна площа 25,2 кв.м;
- побутове приміщення, Ш, загальна площа 143,8 кв.м;
- склад красок, Ю, загальна площа 258,2 кв.м;
- теплиця, Ц, загальна площа 376,3 кв.м;
- котельня, Х, загальна площа 419,6 кв.м;
- адміністративний корпус, К, загальна площа 663,7 кв.м;
- корпус №3, Л, загальна площа 2470,8 кв.м;
- газобалонна, У, загальна площа 64,8 кв.м;
- побутова будівля, Э загальна площа 64,2 кв.м

шляхом продажу за конкурсом за ринковою вартістю, визначеною на під-
ставі незалежної оцінки, за умови включення до конкурсних умов інвести-
ційних зобов’язань щодо побудови чотирьох міні – котелень, будівлі 
пральні, складу і гаражів, а також впорядкування території санаторію по-
купцем.

2. Доручити Голові Правління Товариства (Субота М.В.) укласти договір 
купівлі-продажу об’єктів нерухомості, зазначених в пункті 1 цього рішення, 
та підписати акт приймання-передачі вказаного майна.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів 10 вересня 2018 року о 10 годині 00 хви-
лин, закінчення реєстрації о 10 годині 50 хвилин за адресою: м.Київ, 
вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 
04 вересня 2018 року.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а 

також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів 
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про 
те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), 
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – 
незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо чле-
нів Наглядової ради овариства відповідно до ч.2 ст.38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для 
кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. 
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства по-
дається 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, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада Товариства, а 
в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на ви-
могу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 
цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про 
включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових про-
ектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та 
затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведен-
ня загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропози-
ції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту по-
рядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради 
про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а 
пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні 
товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку 
денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень 
голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повнова-
ження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подаєть-
ся пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального ви-
конавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, 
яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту по-
рядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення но-
вих питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не 
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денно-
го Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціо-
нера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, 
може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, 
встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»; неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2 або ч.3 ст.38 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні 
до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства 
пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голо-
суючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або 
абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі непо-
дання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними пи-
тань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонер-
ного товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного 
товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до 
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства над-
силається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту 
його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загаль-
них зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати про-
ведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направ-
ляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на 
підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товари-
ства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного 
до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами 
розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства 
провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку 
денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
 Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваже-
ного представника. Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі 
необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а їх представни-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВчИХ ЗАКЛАДІВ ПРОфСПІЛОК УКРАЇНИ 

«УКРПРОфОЗДОРОВНИЦЯ»
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кам – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином 
оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від іме-
ні юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваже-
ною на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акці-
онерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, 
як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер 
має право видати довіреність на право участі та голосування на Загаль-
них зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних збо-
рах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та 
голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих За-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 

акціо нера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі 

участі представника акціонера – також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Това-
риства.

Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту поряд-
ку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Правлінню Товари-
ства до 20 серпня 2018 року у письмовому вигляді на адресу: а/с 34, м. Київ, 
01019.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, пе-
редбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміще-
на на власному веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: 
www.ukrzdrav.com.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть озна-
йомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням 
Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) (крім 
суботи та неділі) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення 
позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних 
зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Субота 
Микола Васильович.

Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

Наглядова рада

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"Краматорський завод металевих 
конструкцій"

2. Код за ЄДРПОУ 01412242
3. Місцезнаходження 84306, м. Краматорськ, вул. Радгоспна, 15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

06264-6-08-34 6264-6-08-34

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

www.kzmk.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства); 5 і 
більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
06.08.2018 р. Приватним акцiонерним товариством «Краматорський за-

вод металевих конструкцiй» отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює 
облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, 
згiдно якої пакет акцiй власника акцiй - Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Краматорський завод сталевих конструкцiй» 
(мiсцезнаходження: Україна, 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Радгоспна, 15, код за ЄДРПОУ 38355308) збiльшився та став 100,00% 
в загальнiй кiлькостi акцiй та 100,00% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй. 

Розмiр пакета акцiй до змiни - 6315 шт. що складає 99,9525% в загальнiй 
кiлькостi акцiй та 99,9525% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Розмiр пакета акцiй пiсля змiни - 6318 шт. що складає 100,00% в 
загальнiй кiлькостi акцiй та 100,00% в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Шевченко Валерiй Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.08.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»

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

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

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

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТТЯ»
2. Код за ЄДРПОУ; 34478248
3. Місцезнаходження; 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
4. Міжміський код, телефон та факс; (044) 225 60 06, (044) 225 60 07
5. Електронна поштова адреса; viktoriya.minina@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації; https://uniqa/ua/about_us/initial_data/
7. Вид особливої інформації; Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента; 
II. Текст повідомлення

06 серпня 2018 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТ-
ТЯ» (Протокол вiд 06.08.2018) було прийняте рiшення про змiну складу 
посадових осiб Товариства, а саме: у зв'язку iз закiнченням строку пов-
новажень, обрано/продовжено термiн повноважень Голови Правлiння 
Симончука В.М. строком на три роки з 19.08.2018 по 19.08.2021. Згоди 

фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в 
статутному капiталi товариства не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА ЖИТ-
ТЯ».

06 серпня 2018 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТ-
ТЯ» (Протокол вiд 06.08.2018) було прийняте рiшення про змiну складу 
посадових осiб Товариства, а саме: у зв'язку iз закiнченням строку пов-
новажень, обрано/продовжено термiн повноважень Першого Заступника 
Голови Правлiння, члена Правлiння В'юна В.В. строком на три роки з 
19.08.2018 по 19.08.2021. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Перший За-
ступник Голови Правлiння, член Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА ЖИТТЯ», 
член Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА».

06 серпня 2018 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТ-
ТЯ» (Протокол вiд 06.08.2018) було прийняте рiшення про змiну складу 
посадових осiб Товариства, а саме: у зв'язку iз закiнченням строку пов-
новажень, обрано/продовжено термiн повноважень Фiнансового дирек-
тора, члена Правлiння Ульє О.В. строком на три роки з 19.08.2018 по 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТТЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №150, 8 серпня 2018 р. 
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19.08.2021. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не на-
дано. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор, 
член Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА ЖИТТЯ», Голова Правлiння ПрАТ «СК 
«УНIКА», Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА».

06 серпня 2018 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНIКА ЖИТ-
ТЯ» (Протокол вiд 06.08.2018) було прийняте рiшення про змiну складу 
посадових осiб Товариства, а саме: у зв'язку iз закiнченням строку пов-
новажень, обрано/продовжено термiн повноважень Директора з 
технологiї страхування, члена Правлiння Маркової О.О. строком на три 
роки з 19.08.2018 по 19.08.2021. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-

портних даних не надано. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Директор з технологiї страхуваня, член Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА 
ЖИТТЯ», Заступник Голови Правлiння з технологiї страхування, Член 
Правлiння ПрАТ «СК «УНIКА».

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  Симончук Володимир Миколайович 
(підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 07.08.2018(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ЮЖКОКС"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЮЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса: Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.bkoks.dp.ua/informati-
on_shareholders/

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

II. Текст повідомлення
03.08.2018 з метою забезпечення ведення квалiфiкацiйного бухгалтерс-

ького облiку Товариства, на пiдставi наказу Генерального директора ПРАТ
"ЮЖКОКС" (наказ № 135 вiд 03.08.2018) на посаду головного бухгалтера
ПРАТ "ЮЖКОКС" з 06.08.2018 року призначено Євгенову Наталю Олегiв-
ну на невизначений строк. Євгенова Наталя Олегiвна призначена на по-
саду головного бухгалтера ПРАТ "ЮЖКОКС". Не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини посадова особа не має. Не є акцiонером Товариства. Iншi по-
сади, якi обiймає посадова особа: Посадова особа не обiймає посад на
iнших пiдприємствах.

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
1). 17.09.2012 - 04.04.2014 заступник головного бухгалтера з бухгал-

терського облiку та звiтностi головної бухгалтерiї управлiння ПрАТ "Цен-
тральний гiрничо-збагачувальний комбiнат"; 

2). 07.04.2014 - 23.12.2014 менеджер проектiв до проектного офiсу з
формування Спiльного центру обслуговування Фiнансової дирекцiї ТОВ
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ"; 

3). 24.12.2014 - 14.09.2017 начальник Управлiння з облiку дебiторської
та кредиторської заборгованостi внутрiшньогрупових операцiй ТОВ "МЕ-
ТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС"; 

4). 15.09.2017-03.08.2018 Головний бухгалтер ПрАТ "ДКХЗ".
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 Шабанов Андрiй Леонiдович 06.08.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ровський коксохімічний завод"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393085
3. Місцезнаходження: 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул.

Колеусiвська, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
5. Електронна поштова адреса: alyona.dovgan@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dkhz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Наказом по Товариству № 635-К від 03.08.2018 року звільнено з посади

Головного бухгалтера ПРАТ "ДКХЗ" Євгенову Наталю Олегівну (паспорт:
АМ № 871234, виданий Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України у
Дніпропетровській обл., 05.04.2002р.), згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України за
згодою сторін. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. На посаді Головного бухгалтера
ПРАТ "ДКХЗ" Євгенова Н.О. перебувала з 15.09.2017 року.

Наказом по Товариству № 636-К від 03.08.2018 року призначено Чуріко-
ву Наталію Єгорівну (паспорт: АМ № 632993, виданий Баглійським РВ
Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл.,
29.05.2002р.) з 06.08.2018 року на посаду Головного бухгалтера ПРАТ
"ДКХЗ" за сумісництвом на 0,1 ставки. Акціями Товариства не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом
останніх п'яти років Чурікова Н.Є. обіймала посади: з 01.02.2012р. по
03.08.2018р. провідний бухгалтер з фінансової звітності ПРАТ "ДКХЗ".

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

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

Генеральний директор Є.В. Дідусь 06.08.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dsz2@dsz.dp.ua, yurdsz@dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акці-
онерного товариства

II. Текст повідомлення
1. 03.08.2018 року ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"

отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiко-
вий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 01.08.2018 р., з
якого стало вiдомо про змiни, яки вiдбулися на рахунках власникiв акцiй,
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а саме:

Розмiр пакету акцiй фiзичної особi в загальної кiлькостi акцiй збiльшив-
ся на 12728 акцiй та складає 25457 акцiй.

Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi акцiй
- 5,000392%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 5,100986%.

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi ак-
цiй - 10,000392%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 10,199650%.

2. 03.08.2018 року ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"
отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiко-
вий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 01.08.2018 р.,з
якого стало вiдомо про змiни, яки вiдбулися на рахунках власникiв акцiй,
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а саме:

Розмiр пакету акцiй фiзичної особi в загальної кiлькостi акцiй зменшив-
ся на 12728 акцiй та складає 0 акцiй.

Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi акцiй
-5,000000 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 5,100585%. 

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi ак-
цiй - 0% , в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%.

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

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

Перший заступник голови Правління Крячко В.О.
08.08.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ЮЖКОКС"

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЮЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса: Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.bkoks.dp.ua/informati-
on_shareholders/

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

II. Текст повідомлення
03.08.2018 з метою забезпечення ведення квалiфiкацiйного бухгалтерс-

ького облiку Товариства, на пiдставi наказу Генерального директора ПРАТ
"ЮЖКОКС" (наказ № 135 вiд 03.08.2018) на посаду головного бухгалтера
ПРАТ "ЮЖКОКС" з 06.08.2018 року призначено Євгенову Наталю Олегiв-
ну на невизначений строк. Євгенова Наталя Олегiвна призначена на по-
саду головного бухгалтера ПРАТ "ЮЖКОКС". Не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини посадова особа не має. Не є акцiонером Товариства. Iншi по-
сади, якi обiймає посадова особа: Посадова особа не обiймає посад на
iнших пiдприємствах.

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 
1). 17.09.2012 - 04.04.2014 заступник головного бухгалтера з бухгал-

терського облiку та звiтностi головної бухгалтерiї управлiння ПрАТ "Цен-
тральний гiрничо-збагачувальний комбiнат"; 

2). 07.04.2014 - 23.12.2014 менеджер проектiв до проектного офiсу з
формування Спiльного центру обслуговування Фiнансової дирекцiї ТОВ
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ"; 

3). 24.12.2014 - 14.09.2017 начальник Управлiння з облiку дебiторської
та кредиторської заборгованостi внутрiшньогрупових операцiй ТОВ "МЕ-
ТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС"; 

4). 15.09.2017-03.08.2018 Головний бухгалтер ПрАТ "ДКХЗ".
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 Шабанов Андрiй Леонiдович 06.08.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ровський коксохімічний завод"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393085
3. Місцезнаходження: 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул.

Колеусiвська, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 56-79-83 (0569) 56-79-60
5. Електронна поштова адреса: alyona.dovgan@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dkhz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Наказом по Товариству № 635-К від 03.08.2018 року звільнено з посади

Головного бухгалтера ПРАТ "ДКХЗ" Євгенову Наталю Олегівну (паспорт:
АМ № 871234, виданий Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України у
Дніпропетровській обл., 05.04.2002р.), згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України за
згодою сторін. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. На посаді Головного бухгалтера
ПРАТ "ДКХЗ" Євгенова Н.О. перебувала з 15.09.2017 року.

Наказом по Товариству № 636-К від 03.08.2018 року призначено Чуріко-
ву Наталію Єгорівну (паспорт: АМ № 632993, виданий Баглійським РВ
Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській обл.,
29.05.2002р.) з 06.08.2018 року на посаду Головного бухгалтера ПРАТ
"ДКХЗ" за сумісництвом на 0,1 ставки. Акціями Товариства не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом
останніх п'яти років Чурікова Н.Є. обіймала посади: з 01.02.2012р. по
03.08.2018р. провідний бухгалтер з фінансової звітності ПРАТ "ДКХЗ".

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

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

Генеральний директор Є.В. Дідусь 06.08.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  14367980;
3. Місцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Любарського, 181;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-79-79, (056)794-18-07,

(056) 790-21-22
5. Електронна поштова адреса: dsz2@dsz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dsz2@dsz.dp.ua, yurdsz@dsz.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акці-
онерного товариства

II. Текст повідомлення
1. 03.08.2018 року ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"

отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiко-
вий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 01.08.2018 р., з
якого стало вiдомо про змiни, яки вiдбулися на рахунках власникiв акцiй,
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а саме:

Розмiр пакету акцiй фiзичної особi в загальної кiлькостi акцiй збiльшив-
ся на 12728 акцiй та складає 25457 акцiй.

Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi акцiй
- 5,000392%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 5,100986%.

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi ак-
цiй - 10,000392%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 10,199650%.

2. 03.08.2018 року ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД"
отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiко-
вий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 01.08.2018 р.,з
якого стало вiдомо про змiни, яки вiдбулися на рахунках власникiв акцiй,
яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а саме:

Розмiр пакету акцiй фiзичної особi в загальної кiлькостi акцiй зменшив-
ся на 12728 акцiй та складає 0 акцiй.

Розмiр частки акцiонера до змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi акцiй
-5,000000 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 5,100585%. 

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакету акцiй в загальної кiлькостi ак-
цiй - 0% , в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%.

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

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

Перший заступник голови Правління Крячко В.О.
08.08.2018 р.
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1. ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» 5

2. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 4

3. ПРАТ ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 6

4. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 10

5. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 10

6. ПРАТ ІЗМАЇЛ - НАВАСКО 5

7. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-ГРУП» 5

8. ПРАТ КІМОЛ 11

9. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 9

10. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ 7

11. ПРАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13543 6

12. ЗАТ ОВЕТРІ 6

13. ПРАТ СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» 7

14. ПАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 6

15. ПАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 6

16. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 11

17. ПАТ УКРНАФТА 4

18. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 8

19. ПРАТ УНІКА 4

20. ПРАТ УНІКА ЖИТТЯ 9

21. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 7

22. ПРАТ ЮЖКОКС 10

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 ТОВАРИ-

СТВО "УКРГАЗ-
ВИДОбУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 м.Київ вул.Кудрявська, 26/28
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4612951 4612951
5. Електронна поштова адреса olena.kupetska@ugv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ugv.com.ua

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

II. Текст повідомлення
03.08.2018 року Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз 

Украї ни», що є єдиним акцiонером - власником 100% акцiй Товариства, 
було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 21.08.2018 року

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв - 16 000 000 000,00 грн;

Строк виплати дивiдендiв: 22.08.2018 - 30.08.2018;
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонеру шляхом переказу 

суми дивiдендiв на його банкiвський рахунок.
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 Прохоренко Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.06
(дата)

Повідомлення
До уваги кредиторів 

 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КІМОЛ»

(код ЄДРПОУ 00451369)
17.07.2018 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «КІМОЛ» прийняте рішення про припинення ПрАТ «КІ-
МОЛ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КІМОЛ ПЛЮС». Порядок і строк заявлення кредиторами 
своїх вимог наступний: кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами 
застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому цього повідо-

млення про припинення шляхом перетворення може звернутися з письмо-
вою вимогою про здійснення на вибір ПрАТ «КІМОЛ» однієї з таких дій: за-
безпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави 
чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кре-
дитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином 
між ПрАТ «КІМОЛ» та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у 
вказаний вище строк до ПрАТ «КІМОЛ» з письмовою вимогою, вважається, 
що він не вимагає від ПрАТ «КІМОЛ» вчинення додаткових дій щодо 
зобов'язань перед ним. Письмові вимоги приймаються за адресою: 02660, 
м.Київ, вул. Марини Раскової (Є. Сверстюка), 4.

Комісія з припинення ПрАТ «КІМОЛ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІМОЛ»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18150
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
07.08.2018 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

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


