
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«15» травня 2018  м. Київ  №317 

Щодо скасування рішення 
Національної комісії з цін-
них паперів та фондового 
ринку від 12 квітня 2016 року 
№ 394 «Щодо анулювання 
ліцензій на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку ПАТ «КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

На підставі Постанови державного виконавця Кузь-
менко О.С. про відкриття виконавчого провадження від 
02.05.2018 ВП №56292267, винесеної на підставі вико-
навчого листа Окружний адміністративний суд міста Киє-
ва №826/15077/16 від 12.06.2017, Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), 

ВИРІШИЛА:
1. Скасувати рішення Комісії від 12.04.2016 №394 

«Щодо анулювання ліцензій на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «СОЮЗ».

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 

відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії; повідомлення у 
встановленому порядку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«СОЮЗ», ПАТ «Національний депозитарій України», На-
ціональний банк України про це рішення.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
15.05.2018  м. Київ  № 320

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку цінних па-
перів

На виконання ухвал, винесених слідчим суддею Шев-
ченківського районного суду м. Києва Хардіною О.П. від 
28.02.2018р. та від 16.04.2018р. у справі № 761/46505/17 
провадження № 1-кс/761/346/2018, відповідно до листів 
адвоката Шершньова П.С. від 15.03.2018р. № 1503-3/18 
(вх. № 8506 від 16.03.2018р.) та від 19.04.2018р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 317 від 15.05.2018 р. 
Рішення Комісії № 320 від 15.05.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№93 (2846) 17.05.2018 р.
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№ 1904/18 (вх. № 13474 від 19.04.2018р.) Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комі-
сія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 16.05.2018 внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних папе-
рів, емітованих ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38290733) ПНЗІФ 
«Фонд Реконструкції та Розвитку» (код за ЄДРІСІ 
23200264).

2. Виключити ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» 
ПНЗІФ «Фонд Реконструкції та Розвитку» з Переліку То-
вариств, яким на виконання постанови старшого слідчо-
го з ОВС 1-го ВКР СУ Офісу великих платників податків 
ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєв-
ського Б.А., винесеної в межах досудового розслідуван-
ня за № 32015100110000351 від 30.11.2015р., з 
14.06.2017р. зупинено внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням 
Комісії від 13.06.2017р. № 439. 

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711) невідкладно з моменту отримання цього рі-
шення довести до відома депозитарних установ, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери  
ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» ПНЗІФ «Фонд Ре-

конструкції та Розвитку» у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоці-
ації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33338204) довести до відома членів від-
повідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій 
України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу 
та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційно-
го бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 15 травня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

2. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

3. Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

4. Щодо погодження набуття істотної участі Коваленком О.В. у професійному учаснику фондового 
ринку ТОВ «ОРЕОЛА» КУА»

прийнято рішення

5. Щодо реалізації активів пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого 
типу «АЛЬЯНС РІАЛ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» ТОВ «Компанія з управління активами та адміністру-
вання пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» при його ліквідації

прийнято рішення

6. Щодо скасування рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 
2016 року №394 «Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

прийнято рішення

7. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатом проведення 
планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами госпо-
дарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів)» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

8. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного 
обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Воробничо-будівельне об’єднання 
«Граніт» 

прийнято рішення

9. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ТОВ «КУА 
«Олімп Ессет Інвестмент» (ідентифікаційний код юридичної особи 38290733) ПНЗІФ «Фонд Рекон-
струкції та Розвитку» (код за ЄДРІСІ 23200264))

прийнято рішення

10. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку інфор-
маційних систем органів державної влади, доступ до яких як користувач має Державне бюро розслі-
дувань»

прийнято рішення
із зауваженнями
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11. Про затвердження Вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими 
статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

12. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства «Таскомбанк»

прийнято рішення

13. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів серії С 
ТОВ «Шувар»

прийнято рішення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту 

нормативного акта 
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про внесення змін до Положення 
про порядок навчання та атестації фахівців з питань 
фондового ринку» (далі – Проект) розроблений відповід-
но до пункту 17 частини другої статті 7 та пункту 13 стат-
ті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», Закону України від 21 грудня 
2017 року № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність».

Проект передбачає внесення змін до Положення про 
порядок навчання та атестації фахівців з питань фондо-
вого ринку, затвердженого наказом Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 
року № 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (із змінами) 
(далі – Положення).

Проект розроблений з метою приведення Положення 
у відповідність до вимог Закону України від 21 грудня 
2017 року № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність».

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент стратегії розвитку ринків 
капіталу) та на електронні адреси: yana.bazichenko@
nssmc.gov.ua; anastasia.yefimenko@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 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, 
становить один місяць з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, на під-
ставі п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, зі 

змінами та доповненнями, відповідно до повідомлен-
ня державного реєстратора юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців Нововодолазької районної дер-
жавної адміністрації Харківської області Михайличенко 
Г.В. щодо проведення спрощеної процедури держав-
ної реєстрації припинення юридичної особи ВАТ Авто-
база №64 «Аерошляхбуд» (код за ЄДРПОУ: 01376291) 
шляхом її ліквідації від 16.04.2018 року №83 наданої 
службовою запискою №23/03/255 від 23.04.2018 року 
департаменту Комісії у Східному регіоні, скасовано 
реєстрацію випуску акцій ВАТ Автобаза №64 «Аеро
шляхбуд» (код за ЄДРПОУ: 01376291). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ Автобаза №64 «Аеро-
шляхбуд» від 10.12.1998 року №1161/20/1/98, видане 
Харківським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 139КФСА від 16 травня 
2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 року №1843, зі змінами, на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, зі змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих ПрАТ «Науково
дослідний та проектний інститут систем автоматиза-
ції та управління», код за ЄДРПОУ: 00230467, 49005, 
м. Дніпро, вул. Фурманова (Героїв Крут), 17, на зупинен-
ня обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Науково-
дослідний та проектний інститут систем автоматизації та 
управління»  розпорядження № 109КФЗ від 16 трав-
ня 2018 року. 

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«18» травня 2018 року

16.05.2018 р.

01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 

тел./факс: (044) 2542377

Email: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на пресслужбу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00215108
3. Місцезнаходження 50106, м. Кривий Рiг, Електрозавод-

ська, 1К
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 462 02 30 056 462 02 30

5. Електронна поштова адреса elektrozavod _kr@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.elektrozavod.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД»  (протокол засідання Наглядової Ради Товари-
ства №6 від 14.05.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових  осіб:

Враховуючи той факт, що головного бухгалтера ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» 
Посипай Ксенію Володимирівну  (Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становив 5 місяців. Згоду 
на розкриття паспортних даних надавала. Паспортні дані: паспорт серії АО 
номер 190580, виданий Жовтневим РВ у м. Кривий Ріг  ГУ ДМС України в Дні-
пропетровській області 03.07.2014 року) звільнено з 10 травня 2018 року згідно  
її заяви від 8 травня 2018 року, прийнято рішення тимчасово призначити (з 
14.05.2018р. по 31.05.2018р.)  в.о. головного бухгалтера ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗА-
ВОД» Пархоменко Марину Валеріївну  згідно її заяви від 14 травня 2018 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особу призначено на строк з 14.05.2018р. по 31.05.2018р.
Згоду на розкриття паспортних даних надала. Паспортні дані: паспорт 

серiї АМ номер 089427, виданий  Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 17.11.2000р.

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади:
- заступник головного бухгалтера (з формування та контролю собівар-

тості) ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
- бухгалтера I категорiї ПрАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
-санiтарка-няня;
- дiловод.

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

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

Директор Якубовський Євген Валентинович 15.05.2018р.

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 
"СУДНОПЛАВНА 
КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 594-57-88 044 594-57-89

5. Електронна поштова адреса y.kryvoshyia@urf.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://urf.ua/ua/akczioneram/ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Черговими (річними) загальними зборами акціонерів Приватного акці-

онерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – АСК 
«Укррічфлот») 20 квітня 2018 року було прийнято рішення про виплату 
дивідендів за підсумками робити АСК «Укррічфлот» у 2017 році, а саме:

1. Затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками робо-
ти АСК «Укррічфлот» у 2017 році – 15 428 575,80 (п'ятнадцять мільйонів 
чотириста двадцять вісім тисяч п’ятсот сімдесят п’ять) гривень, 80 копійок.

2. Затверджено розмір дивідендів за підсумками роботи АСК «Укрріч-
флот» у 2017 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укр-
річфлот» 0,09 грн.

15 травня 2018 року наглядовою радою АСК «Укррічфлот» було при-
йнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 01 червня 
2018 року. Строк виплати дивідендів – з 21.04.2018 до 21.10.2018. Спосіб 
виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Порядок виплати диві-
дендів - дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення 
дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 
01.06.2018 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату скла-
дання переліку.

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 ______ 
(підпис)

Д.О. Москаленко
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2018 
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РИНКОВИЙ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 14193273
3. Місцезнаходження: 18019 мiсто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 274
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 36-18-19, 36-18-19
5. Електронна поштова адреса: 14193273@afr.com.ua, anushik40@

gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На пiдставi рішення річних чергових загальних зборів акцiонерiв 

ПрАТ «РИНКОВИЙ» (надалi - Товариство) вiд 03.04.2018р. про виплату 
дивiдендiв, Наглядовою радою Товариства 14.05.2018р. прийнято рішення 
про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття річними черговими загальними зборами акціонерів То-
вариства рішення про виплату дивiдендiв: 03.04.2018р. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивiдендiв: 
18 травня 2018 р. 

Розмір дивiдендiв, що підлягають виплаті вiдповiдно до рішення загаль-
них зборів 547994,97 грн.

Виплату дивідендів здійснити в обсязі: 142241,11 грн. за 2017рік, 
16,25613 грн в розрахунку на 1 просту іменну акцію з частини чистого при-
бутку за 2017 рік; за минулі роки 405753,86 грн., 46,37187 грн в розрахунку 
на 1 просту іменну акцію з частини нерозподіленого прибутку. 

Строк виплати дивідендів з 01.06.2018 року по 30.06.2018 року.
Спосіб виплати дивiдендiв - безпосередньо акціонерам. 
Порядок виплати дивiдендiв - в грошовій формі, виплата акціонерним 

товариством дивідендів здійснюється шляхом переказу цих коштів акціо-
нерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, 
інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів) та/або безпосередньо акціонеру через касу товариства (у 
разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не міс-
тить інформації про банківський рахунок).

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

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

2. Директор Синьогуб Тамара Iванiвна 15.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИНКОВИЙ»
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
за 2017 рік

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СТАРОКРИМСЬКИЙ 
КАР'ЄР", 00292215Донецька , д/в, 87591, 
м. Марiуполь, смт. Старий Крим, д/в 0629512072,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

26.04.2018

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

http://00292215.infosite.com.ua

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРО-
НІН»

2. Код за ЄДРПОУ 00309252
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0442897016, 0442898527
5. Електронна поштова адреса info@voronin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття 
Інформації http://jscvoronin.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення
14.05.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА ФА-

БРИКА «ВОРОНІН» отримало реєстри власників іменних цінних паперів 
станом на 08.05.2018р. та станом на 11.05.2018р. відповідно до яких:

- частка акціонера – фізичної особи - 1 зменшилась з 125 302 штук 
акцій (62,5447% статутного капіталу або 65,12713% від кількості голо-
суючих акцій) до 0 штук акцій (0,00% статутного капіталу або 0% від 
кількості голосуючих акцій);

- частка акціонера – фізичної особи - 2 збільшилась з 57 580 штук 
акцій (28,7411% статутного капіталу або 29,9278% від кількості голо-
суючих акцій) до 190 324 штук акцій (95,0005 % статутного капіталу 
або 98,92305% від кількості голосуючих акцій).

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Голова правління Бодрова В.М.  14.05.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА ФАБРИКА 
«ВОРОНІН»

2. Код за ЄДРПОУ 00309252
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0442897016, 0442898527
5. Електронна поштова адреса info@voronin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття 
Інформації http://jscvoronin.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

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

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

ІІ. Текст повідомлення
14.05.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА 

ФАБРИКА «ВОРОНІН» отримало реєстр власників іменних цінних 
паперів станом на 11.05.2018р. та повідомлення від акціонера від-
повідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» 
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет ак-
цій.

1. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що переду-
ють 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 де-
позитарній системі України) – 100,00 грн.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власни-
ка (власників) акцій - VORONIN LARISA (Воронін Лариса).

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інфор-
мації) до набуття права власності на такий пакет акцій - 182 882 шт. 
голосуючих акцій, що становить 91,285814% статутного капіталу То-
вариства (95,05499% від кількості голосуючих акцій).

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інфор-
мації) після набуття права власності на такий пакет акцій - 190 324 шт. 
голосуючих акцій, що становить 95,000499% статутного капіталу То-
вариства (98,92305% від кількості голосуючих акцій).

2. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що переду-
ють 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 де-
позитарній системі України) – 100,00 грн.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власни-
ка (власників) акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ФІНТАЙМ».

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
(для юридичної особи - резидента) – 35893230.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інфор-
мації) до набуття права власності на такий пакет акцій - 7 512 шт. го-
лосуючих акцій, що становить 3,749626% статутного капіталу 
Товариства (3,9044% від кількості голосуючих акцій).

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості ак-
цій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інфор-
мації) після набуття права власності на такий пакет акцій - 70 шт. го-
лосуючих акцій, що становить 0,0349% статутного капіталу Товариства 
(0,03638% від кількості голосуючих акцій).

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Голова правління Бодрова В.М.  14.05.2018р.

Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента 

ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ»

Код ЄДРПОУ 00300937, 
місцезнаходження: 79053, м.Львів, вул. В.Великого, буд.52

Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Приватного 
акцiонерного товариства «Львiвський проектний iнститут» (протокол 
№ Н-04/18 вiд 14.05.2018р.) обрано на посаду голови Наглядової 
ради Ванька Петра Iвановича, паспорт серiя КВ № 206296 виданий 
22 червня 1999 року, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
областi; частка у статутному капiталi Товариства 0,7358 %; розмiр па-
кета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в гро-
шовому еквiвалентi становить 9 271,40 грн.; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

ПрАТ «Львівський проектний інститут»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 
00131564
3. Місцезнаходження 
76014 м. Івано-Франківськ вулиця Індустріальна, 34
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0342) 52 05 27 (0342) 53 39 38
5. Електронна поштова адреса 
Mariya.Romaniuk@oe.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.oe.if.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про виплату дивідендів
II. Текст повідомлення 

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 
про виплату дивідендів: 18.04.2018р.;

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів: 30.05.2018р.;

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів (грн): 

19 172 600,00 грн;
Строк виплати дивідендів: початок 19.06.2018р. - кінець 18.10.2018р.;
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам;
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
III. Підпис 

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

2.
Заступник Голови Правління Костюк Василь Васильович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
16.05.2018р.

(дата) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АГРОБУДТЕХЦЕНТР"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 01350558
Адреса місцезнаходження 01032, м.Київ, вул. Вокзальна,1
Телефон емітента (044) 287-67-07
Електронна поштова адреса емітента agrobudtexcentr@svitonline.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 
http://01350558.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: зміна типу акціонерного товариства.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
"АГРОБУДТЕХЦЕНТР" (далi по тексту – Товариство), що вiдбулися 
02.05.2018 р. прийнято рiшення про змiни типу акцiонерного товариства. 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в ЄДР: 14.05.2018 р.
Повне найменування товариства до змiни: Публiчне акцiонерне 
товариство "АГРОБУДТЕХЦЕНТР".
Повне найменування товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне 
товариство "АГРОБУДТЕХЦЕНТР".
Особа, вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
законодавства Голова Правлiння Кудiнов Д.Є.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості емітента:
1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІ-
ЗОБЕТОННИХ ШПАЛ».

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406. 
1.4. Місцезнаходження: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Жито-

мирська обл., 11505.
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.constanta.dp.ua
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емі-

тента.
2. Текст повідомлення.

Рішенням акціонера ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» №71-
6/42-5 (протокол правління ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» №Ц-64/42 Ком.т.) 
від 26.04.2018р., отриманого Товариством 15.05.2018р., вхідний 
№1227, членом наглядової ради ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» 
обрано Ванзуряка Павла Костянтиновича, як представника 
ПАТ  «Укрзалiзниця», строком на 3 роки, часткою в статутному капіта-
лі Товариства не володіє. 

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти 
років: заступник прокурора Чернівецької обл.; перший заступник на-
чальника Департаменту безпеки ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»; директор 
Департаменту безпеки ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»; перший заступник ди-
ректора Департаменту безпеки ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»; заступник 
директора Департаменту безпеки ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних да-
них, непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

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

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

В.о. голови правління  Куницький Василь Іванович

ПАТ ВТК «ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАж» (код в 
ЄДРПОУ 24916198) повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій, реєстраційний №352/10/1/11, дата реєстрації 23.08.2011 р.

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 
ЗАСОБIВ ЗВ'ЯЗКУ». 2. Код за ЄДРПОУ 24969510 3. Місцезнахо-
дження: 47501 м. Бережни, Тернопiльська обл. вул. І.Франка, 10 4. Між-
міський код та телефон, факс: (03548) 23480 23480 5. Електронна пошто-
ва адреса 24969510@afr.net.ua 6.Адреса сторінки в мережі інтернет 
http://2rzzz.zzz.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення: Згiдно наказу 
Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» вiд 11.05.2018р. №161 при-
пинено повноваження члена правлiння, головного бухгалтера Плеш 
Зiновiя Антоновича в зв»язку iз смертю, (посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Термiн перебуван-
ня на посадi 9 місяців.Згiдно наказу Державного концерну «УКРОБО-
РОНПРОМ» вiд 11.05.2018р. №161 призначено на посаду: члена 
правлiння, головного бухгалтера Гуменюка Володимира Iгоровича, (поса-
дова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр пакету 
акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: ТОВ «Жива земля 
Потутори» посада – бухгалтер, ТОВ «Бiодинамiка України»- посада – бух-
галтер. Термiн призначення-3 роки. члена ревiзiйної комiсiї Скакуна Олега 
Ярославовича, (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: 
Головне управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi, головний ревiзор-
iнспектор перевiрок платникiв основних галузей економiки. Термiн 
призначення-3 роки. члена ревiзiйної комiсiї Шедова Максима Георгiйовича, 
(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмiр 
пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду: ДК «Укробо-
ронпром», Головний спецiалiст вiддiлу реструктуризацiї департаменту 
управлiння активами. Термiн призначення-3 роки. голови ревiзiйної комiсiї 
Бикова Сергiя Степановича, (посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних). Розмiр пакету акцiй 0%. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посаду: ДК «Укроборонпром», Головний спецiалiст вiддiлу 
реструктуризацiї департаменту управлiння активами. Термiн 
призначення-3 роки. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немають.II. Підпис Особа, зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління Ру-
біноич Володимир Васильович
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Приватне акціонерне товариство «Спецлісмаш», місцезнахо-
дження: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 19 червня 2018 року о 1100 за адресою: 37500, Полтав-
ська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 адмінприміщення товариства, 
Іповерх, кімн.№1. Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 
18 червня 2018 року за місцем проведення зборів. Дата складення пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 13.06.2018 
року.

Проект порядку денного 
(з проектом рішень):

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів акціонерів. Проект рішення: 1) Обрати 
лічильну комісію в складі: Білик Михайло Григорович – Голова лічиль-
ної комісії; Окружко Юлія Геннадіївна, Вергелес Наталія Петрівна – 
члени лічильної комісії. 2) Затвердити регламент та процедуру прове-
дення загальних зборів:

- Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хви-
лин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення: 1) Обрати головою зборів Білика М.Г., секретарем 

зборів Окружко Ю.Г.
3. Про відміну рішень чергових загальних зборів акціонерів від 

27.03.2018р., а саме: питання №6 «Прийняття 
рішення про припинення приватного акціонерного товариства 

«Спецлісмаш» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відпо-
відальністю»; питання №7 «Затвердження плану перетворення приват-
ного акціонерного товариства «Спецлісмаш»; питання №8 «Затвер-
дження порядку та умов здійснення перетворення приватного 
акціонерного товариства «Спецлісмаш»; питання №11 «Затвердження 
порядку та умов обміну акцій товариства на частки правонаступника»; 
питання №12 «Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які за-
реєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та голосували 
проти перетворення»; питання №13 «Про порядок та строки 
пред’явлення вимог кредиторів».

Проект рішення: 1) Рішення чергових загальних зборів акціонерів 
від 27.03.2018р., а саме: питання №6 «Прийняття рішення про припи-
нення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш» шляхом пе-
ретворення у товариство з обмеженою відповідальністю»; питання №7 
«Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товари-
ства «Спецлісмаш»; питання №8 «Затвердження порядку та умов здій-
снення перетворення приватного акціонерного товариства «Спецліс-
маш»; питання №11 «Затвердження порядку та умов обміну акцій 
товариства на частки правонаступника»; питання №12 «Прийняття рі-
шення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення»; пи-
тання №13 «Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів» 
відмінити.

4. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного то-
вариства «Спецлісмаш» шляхом перетворення у товариство з обмеже-
ною відповідальністю.

Проект рішення: 1) Припинити приватне акціонерне товариство 
«Спецлісмаш» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Спецлісмаш».

5. Про затвердження складу комісії з припинення.
Проект рішення. 1) Склад комісії з припинення, обраний черговими 

загальними зборами акціонерів від 27.03.2018р. (Протокол № 1), а 
саме: Назаренко Василь Іванович – Голова комісії з припинення; Наза-
ренко Юрій Васильович – Член комісії з припинення; Гонтар Світлана 
Юріївна – Член комісії з припинення - затвердити.

6. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного то-
вариства «Спецлісмаш».

Проект рішення: І.Затвердити план перетворення приватного акціо-
нерного товариства «Спецлісмаш» у товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Спецлісмаш»:

План перетворення (відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»):

1) Повне найменування товариства, що перетворюється: Приватне 
акціонерне товариство «Спецлісмаш». Місцезнаходження: 37500, Пол-
тавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9. Індентифікаційний код юридич-

ної особи: 00991315. Розмір статутного капіталу: 115 367,25 грн. Това-
риство, що створюється від час припинення шляхом перетворення: 
Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Спецлісмаш». Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., 
м.Лубни, вул.Садова, 9. Індентифікаційний код юридичної особи: 
00991315. Розмір статутного капіталу: 115 367,25 грн.

2) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а 
також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- акції ПрАТ «Спецлісмаш» конвертуються в частки Товариства-
правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються се-
ред його учасників;

- розподіл часток Товариства правонаступника відбувається із збе-
реженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у 
статутному капіталі ПрАТ «Спецлісмаш»;

- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та від-
соток у статутному капіталі ПрАТ «Спецлісмаш» буде дорівнювати но-
мінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі 
Товариства-правонаступника.

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало. Грошові 
виплати акціонерам не передбачені.

3) Відомості про права, які надаватимуться товариством-
правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товари-
ства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення: Інших цін-
них паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими 
особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступни-
ку після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким 
особам винагороди чи компенсації: Директор ТОВ «Спецлісмаш» - На-
заренко Василь Іванович. Виплата винагороди чи компенсації зазна-
ченій особі не передбачена. 

7. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приват-
ного акціонерного товариства «Спецлісмаш».

Проект рішення 1) Порядок та умови здійснення перетворення при-
ватного акціонерного товариства «Спецлісмаш» затвердити.

8. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки 
правонаступника

Проект рішення: 1) Порядок та умови обміну акцій товариства на 
частки правонаступника затвердити.

9. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструва-
лись для участі у загальних зборах 

акціонерів та голосували проти перетворення.
Проект рішення: 1) Обов'язковий викуп акціонерним товариством 

акцій на вимогу акціонерів не проводити.
10. Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.
Проект рішення: 1) Порядок та строки пред'явлення вимог кредито-

рів затвердити.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з 

матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть 
за адресою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9, у голови 
комісії з припинення – Назаренко В.І., І-поверх, кімн.№1, в робочі дні 
щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення тел. (05361)5-57-96. Акціонери мають право 
звернутися до АТ за його місце-знаходженням з письмовими запитан-
нями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові від-
повіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загаль-
них зборів до дати проведення загальних зборів. Для участі в зборах 
акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціоне-
рів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосуван-
ня на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах при-
ймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; 
представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Не 
пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен ак-
ціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту 
порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови 
наглядової ради за місцезнаходженням Товариства.Адреса власного 
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного -  
http:// 00991315.bs1998.info

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦЛІСМАШ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента

ПРАТ «СК «КАРДІФ» 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Кардiф"

2. Код за ЄДРПОУ 34538696
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 4286166 +38 (044) 4286166 
5. Електронна поштова адреса volodymyr.yerin@cardif.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.cardif.com

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

II. Текст повідомлення
Акцiонерними зборами Товариства, якi вiдбулись 14.05.2018 (Протокол 

1-18 вiд 14.05.2018 року) прийнято рiшення схвалити наступнi правочини, 
що можуть укладатися Товариством у 2018 р.:

1) Усi змiни та доповнення до Договору доручення № 1 вiд 20 лютого 
2007 року з Публiчним акцiонерним товариством «УкрСиббанк» та усi Акти 
виконаних робiт, якi були укладенi вiдповiдно до Договору доручення № 1 
вiд 20 лютого 2007 року з граничною сукупною вартiстю всiх таких 
правочинiв до 53 000 000 гривень ( п’ятдесят три мiльйона гривень) - рин-
кова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн); 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(тис. грн) 111 768 тис грн, Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 47,42%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 12736100 акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах 12736100 акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 12736100 акцiй, 

«проти» – 0.
Додатково до критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину, 

що передбаченi за законодавством, статут Товариства визначає наступнi:
1) Правочини (крiм правочинiв з розмiщення Товариством власних 

Акцiй) щодо розмiщення Товариством резервiв (включаючи страховi резер-
ви) та/або iнших активiв (включаючи грошовi кошти) Товариства у 
вiдповiдностi до Законодавства України та/або iнвестування, пов’язаного з 
таким розмiщенням, учинений Товариством чи серiя пов’язаних правочинiв, 
сума якого(их) перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень.

2) Правочини (крiм правочинiв з розмiщення Товариством власних Акцiй, 
або правочину, вказаного вище) учинений Товариством чи серiя пов’язаних 
правочинiв, сума якого(их) перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень.

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

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

2. Найменування посади Романенко Олег Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.05.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславин-

ська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова 
адреса

office@de.com.ua

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

http://de.com.ua/uk/document/
osobaja_informacija

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

II. Текст повідомлення
24 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства (прото-

кол №30) було прийнято рішення про виплату дивідендів.
15 травня 2018 року Наглядовою радою Товариства (протокол №8) ви-

значено (встановлено) 31 травня 2018 року датою складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Дон-
басенерго» у 2017 році.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загаль-
них зборів – 42 986 739,75 грн.

Наглядовою радою Товариства 15 травня 2018 року (протокол №8) ви-
значено (встановлено) строк виплати дивідендів за підсумками роботи 
ПАТ  «Донбасенерго» у 2017 році з 18 червня 2018 року по 23 жовтня 2018 
року включно та прийняте рішення щодо виплати дивідендів через депози-
тарну систему України відповідно до вимог Порядку виплати акціонерним 
товариством дивідендів, який затверджений Рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 № 391, та вимог 
Положення Товариства про виплату дивідендів в повному обсязі однією 
сумою або частками.

Дати виплат дивідендів, у разі їх виплати кількома частками, у рішенні 
Наглядової ради не зазначені.

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
Генеральний директор 
Бондаренко Едуард Миколайович
15.05.2018р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНБАСЕНЕРГО”

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ВСК 
Iншуранс Груп"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

35689942

3. Місцезнаходження 
емітента

01021 м. Київ вул. Iнститутська, буд. 19Б

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044) 228-61-58 (044) 228-61-78

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

nesterenko@ifc.ip-pluss.com

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

http://vsk.ucoz.ua/

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

2. Текст повідомлення
Голова правлiння Григоренко Олена Анатолiївна (паспорт: серiя ВА но-

мер 555705 виданий Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
27.12.1996) звiльнено 14.05.2018 р.(дата вчинення дiї 14.05.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi-3 роки. 
Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради (Протокол б\н вiд 14.05.2018 
року). Голова правлiння Шарук Олег Володимирович (паспорт: серiя ВВ но-
мер 943349 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 
14.09.1999) призначено 14.05.2018 р.(дата вчинення дiї 14.05.2018). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки.Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ПАТ «СК «КРЕМIНЬ» - На-
чальник iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу. Рiшення прийнято засiданням 
Наглядової ради (Протокол б\н вiд 14.05.2018 року). До виконання своїх 
обов'язкiв приступив 15.05.2018 року.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Шарук Олег Володимирович
            М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВСК IНШУРАНС ГРУП”

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00375160
3. Місцезнаходження: 42350 Сумська область, Сумський район, 

село Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 700-494, (0542) 700-494
5. Електронна поштова адреса: olivija@olivija.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.olivija.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
15.05.2018 Наглядовою радою ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТО-

ВАРІВ» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення знач-

ного правочину, а саме: на укладання Додаткової угоди до Договору 
Генерального підряду № 1-15/05-17 від 15.05.2017 щодо збільшення 
ціни (вартості) робіт. 

Предмет правочину: реконструкція заводу із влаштуванням цеху 
екстракції олії та підготовчо-пресового цеху.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 27500 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: станом на 31.12.2017 складає 175426 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предме-
том правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 15,68%. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочи-
ну, що не передбачені законодавством, статутом ПАТ «СУМСЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» не визначені.

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

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

2. Генеральний директор  Манжелей Ю.Р.
 16.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТРУССАРДІ». 2. Код за ЄДРПОУ: 20616944. 3. Місцезнахо-
дження: 04128 м. Київ вул. Академіка Туполєва, 18-В. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: 0977604507. 5. Електронна поштова адреса: 
snaiper2017@ukr.net 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: pratsnaiper.in.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
11.05.2018 р. рішенням єдиного акціонера припинено повноважен-

ня Директора Товариства Швеня Андрія Сергійовича у зв'язку зі звіль-
ненням за власним бажанням. Акціями товариства не володіє. Строк, 

протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 1 місяць. 11.05.2018 р. 
рішенням єдиного акціонера, у зв'язку зі звільненням попереднього 
директора, призначено Директором Успенського Олександра Юрійо-
вича. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 100%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 900000 грн. Строк, на який призначе-
но особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Не працював. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 3000 акцій. Посадові особи не надали згоди на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної 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. Директор УСПЕНСЬКИЙ О. Ю.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРУССАРДІ»

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 13723817

3. Місцезнаходження 
08720, Київська обл., Обухівський 
район, місто Українка, 
вул.Промислова, буд.35

4. Міжміський код, телефон та факс (4572) 21935(4572) 21590
5. Електронна поштова адреса mail@ukrgem.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://ukrgem.com.ua/

7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну 
типу акціонерного 
товариства

2. Текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів Това-
риства, що відбулися 27 квітня 2018 р. (Протокол №1 від 27.04.2018 р.) 
прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної 
реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містять-
ся в ЄДР: 16 травня 2018 р. Повне найменування акціонерного товариства 
до зміни: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ». 3. Під-
пис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 3.2. Найменування посади. Директор Медведєв Сер-
гій Юрійович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАж»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні 
відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРжАВНИЙ НАУКОВО
ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕжЕННЯ 
АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 32557330. 3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Воровсько-
го, 27. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4867941 (т/ф). 5. Електронна 
поштова адреса: at29@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 32557330.
infosite.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Назва уповноваженого органу емі-
тента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осiб: наглядова  
рада. Дата прийняття рішення – 15.05.2018. Зміст такого рішення iз зазначен-
ням підстав: припинення повноважень виконуючого обов’язків генерального 
директора Товариства та призначення іншої особи на цю посаду (на підставі 
Протоколу №12 від 15.05.2018). Всі особи, зазначені у інформації, не надали 
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають. Припинено повноваження – Виконуючий 
обов’язки генерального директора БорісюкБарабаш Ксенія Сергіївна за 
власним бажанням. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.09.2017. 
Обрано з 16.05.2018 – Виконуючий обов’язки генерального директора Би-
цай Микола Миколайович замість особи, повноваження якої припинено. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на 
який призначено (обрано) особу – до обрання генерального директора 
ПрАТ «Банк крові» загальними зборами акціонерів Товариства. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2017 року по теперішній час 

ТОВ «Центр здорового життя» - головний лікар. 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: Виконуючий обов’язки генерального директора 
Бицай Микола Миколайович. 16.05.2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні 
відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Державний наукововиробничий комплекс заготівлі і збереження 
аутологічної крові та її компонентів». 2. Код за ЄДРПОУ: 32557330. 
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27. Міжміський 
код, телефон та факс: (044) 4867941 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: 
at29@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: 32557330.infosite.com.ua.  
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-
плату дивідендів. II. Текст повідомлення. 15.05.2018 наглядовою радою 
емітента було прийняте рішення про встановлення дати складення пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк 
їх виплати. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства 
рішення про виплату дивідендів: 27.04.2018; дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів: 31 травня 2018 року; розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 
1500; строк виплати дивідендів: з 31 травня 2018 року до 1 липня  
2018 року; спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам; поря-
док виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів. III. Підпис. 1. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 2. Найменування посади: Виконуючий обов’язки генерального 
директора Бицай Микола Миколайович. 16.05.2018.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Готелі Трускавця» 

Код ЄДРПОУ 03348637, Місцезнаходження: 82200, м.Труска-
вець, вул.Дрогобицька, буд.9

Згiдно iнформацiйної довiдки № 160724 iд вiд 08.05.2018 року 
(отриманої 15.05.2018 року) щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi 

володiють десяти та бiльше вiдсотками Статутного капiталу Товари-
ства, стало вiдомо, що зменшилась кiлькiсть акцiй у власностi 
акцiонера Фiзичної особи вiд 19 998 999 шт. до 15 798 999 шт., що ста-
новить 56,424996 % вiд Статутного капiталу Товариства

ПрАТ «Готелі Трускавця» 

ПРАТ «ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 
00130694
3. Місцезнаходження 
21050 м. Вінниця вул. Магістратська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0432)52-50-59 (0432)52-50-11
5. Електронна поштова адреса 
kanc@voe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.voe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення 

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
На підставі рішення Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 

15.05.2018 р. (протокол №15/05/2018 від 15.05.2018 р.):
- обрано Головою Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Пе-

трикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано особу - відповідно до 
Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: з 02.01.2013р. по теперішній час - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ», 
начальник відділу фінансів, директор департаменту економіки та фінансів. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в 
статутному капіталі емiтента не володіє. Обгрунтування змін у персональ-
ному складі: рішення Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 
15.05.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

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

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

2.
Генеральний директор Поліщук А.Л.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
16.05.2018р.

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02658212

3. Місцезнаходження емітента 87500 Донецька обл., м. Марiуполь 
бульвар Приморський, б. 1/5

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

donetckturist@ft.net.ua

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

http://donetskturist.nr-avers.com.ua/

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02658212) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 19.04.2018 року було прийнято рiшення про ви-

плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 
роцi. Наглядовою радою ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» (Постанова 
№ ПР-82-2 вiд 14.05.2018р.) було визначено 02.01.2018 року датою скла-
дання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр 
дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй, що пiдлягають 
виплатi, дорiвнює 2301,00 (двi тисячi триста одна) гривня 00 копiйок. Строк 
виплати дивiдендiв власникам привiлейованих iменних акцiй: з 01.06.2018 
р. по 01.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо 
акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному 
обсязi. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02658212) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 19.04.2018 року було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 
роцi. Наглядовою радою ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» (Постанова 
№ ПР-82-2 вiд 14.05.2018р.) було визначено 31.05.2018 року датою скла-
дання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр 
дивiдендiв власникам простих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, 
дорiвнює 97800,00 ( дев'яносто сiм тисяч вiсiмсот) гривень 00 копiйок. 
Строк виплати дивiдендiв власникам простих iменних акцiй: з 01.06.2018 р. 
по 01.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо 
акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному 
обсязi.

Голова правлiння ____________ Кожухова Наталiя Iванiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНЕЦЬКТУРИСТ”
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СИСТЕМА»
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 
«Науково-виробниче підприємство «Система»;2. Код за ЄДРПОУ: 
32133730;3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, вул. Рудика,6;4. Між-
міський код, телефон та факс: (057) 752-21-01, (057) 752-54-20;5.Елек-
тронна поштова адреса: bumagi@jst-systema.com;6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: systema-tv.com;7. Вид особливої інформації або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради протокол №1 від 14.05.2018р. обрано Го-

ловою Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» Головчанського Ігоря Ві-
талійовича- акціонера Товариства. Головчанським І.В. згоди на розкриття 
паспортних даних не надано.Володії акціями товариства у кількості 
122208160 шт,що складає 99,99% статутного капіталу товариства . Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на 
посаду Голови Наглядової ради (зг. Статуту Товариства) строком на 
3 роки.Інформація щодо посади, яку обіймав останні 5 років не надано. 

Рішенням Наглядової ради протокол №1 від 14.05.2018р. обрано За-
ступником Голови Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» Куницького 
Олександра Олеговича - представника акціонера Товариства Головчан-
ського І.В. Куницьким О.О. згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Обрано на посаду Заступника голови Нагля-
дової ради (зг. Статуту Товариства) строком на 3 роки.Інформація щодо 
посади, яку обіймав останні 5 років не надано. 

Рішенням Наглядової ради протокол №1 від 14.05.2018р. обрано Се-
кретарем Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» Гармаш Дениса Генна-
дійовича- представника акціонера Товариства Головчанського І.В. Гар-
маш Д.Г. згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акціями 
товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Обрано на посаду Секретаря Наглядової ради (зг. Стату-
ту Товариства) строком на 3 роки.Інформація щодо посади, яку обіймав 
останні 5 років не надано. 

14.05.2018 рішенням Наглядової ради ПрАТ «НВП «Система» (прото-
кол №1 від 14.05.2018) достроково припинені повноваження члена Ди-
рекції ПрАТ «НВП «Система» заступника генерального директора Зубов-
ника Олександра Михайловича на підставі особистої заяви від 
30.04.2018р. у зв'язку з його звільненням (наказ №14К від 14.05.2018). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0025%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді пе-
ребував з 12.07.2017.Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.Замість члена Дирекції Зубовника О.М., повноваження 
якого припинені, нікого не призначено (не обрано).

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

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

2. Генеральний директор  Вовк Сергій Анатолійович
15.05.2018

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

ПРАТ «СК «КАРДІФ» 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Кардiф"

2. Код за ЄДРПОУ 34538696
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 4286166  

+38 (044) 4286166 
5. Електронна поштова адреса volodymyr.yerin@cardif.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.cardif.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Акцiонерними зборами Товариства, якi вiдбулись 14.05.2018 (Прото-

кол 1-18 вiд 14.05.2018 року) прийнято рiшення схвалити наступнi право-
чини укладенi в 2017 р.:

1) Усi змiни та доповнення до Договору доручення № 1 вiд 20 лютого 
2007 року з Публiчним акцiонерним товариством «УкрСиббанк» та усi 
Акти виконаних робiт, якi були укладенi вiдповiдно до Договору доручен-
ня № 1 вiд 20 лютого 2007 року з сукупною вартiстю всiх таких правочинiв 
33 065 181,43 гривень (тридцять три мiльйони шiстдесят п’ять тисяч сто 
вiсiмдесят одна гривня та 43 копiйки) - ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом правочину (тис. грн); Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн) 111 768 тис грн, 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 29,58%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 12736100 акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах 12736100 акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 12736100 акцiй, 

«проти» – 0.
Додатково до критерiїв для вiднесення правочину до значного право-

чину, що передбаченi за законодавством, статут Товариства визначає 
наступнi:

1) Правочини (крiм правочинiв з розмiщення Товариством власних 
Акцiй) щодо розмiщення Товариством резервiв (включаючи страховi резер-
ви) та/або iнших активiв (включаючи грошовi кошти) Товариства у 
вiдповiдностi до Законодавства України та/або iнвестування, пов’язаного з 
таким розмiщенням, учинений Товариством чи серiя пов’язаних правочинiв, 
сума якого(их) перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень.

2) Правочини (крiм правочинiв з розмiщення Товариством власних Акцiй, 
або правочину, вказаного вище) учинений Товариством чи серiя пов’язаних 
правочинiв, сума якого(их) перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень.

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 Романенко Олег Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.05.2018
(дата)

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 "УКРАЇН-
СЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
КАПIТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 23707357
3. Місцезнаходження 03062, м. Київ,  

проспект Перемоги, 67
4. Міжміський код, телефон та факс 044 371-17-17 044 371-17-17
5. Електронна поштова адреса usk@уck.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 289 вiд 14.05.2018 р.) було об-

рано Головою Наглядової ради ПРАТ «УСК» Мироненко Неллю Вiкторiвну 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з обран-
ням нового складу Наглядової ради. Особа не володiє часткою у статутному 
капiталi ПРАТ «УСК». Посадову особу обрано з 14.05.2018 р. до 
28.04.2021 р. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
Директор ТОВ «Iнтегралфiнанс». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа є представником акцiонера Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтегралфiнанс» (код за ЄДРПОУ 32868111).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. В.о. Голови Правління Носова Юлiя Вячеславiвна

15.05.2018
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

АКЦІОНЕРІВ
Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ОТІС» (ідентифікаційний код 
14357579, місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, далі – 
Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 
04.06.2018 р. об 11:00 годині за адресою: 03062, м. Київ, вул. Чистяків-
ська, 32, офіс Генерального директора.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних 
зборів акціонерів.

Проект рішення 1.1.: Обрати на строк до завершення загальних збо-
рів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Гуцалюк В.В. та чле-
на лічильної комісії Бондаренко Л.Г.

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів.

Проект рішення 2.1.: Призначити секретарем позачергових Загальних 
зборів акціонерів Ю. Пономаренко, Старшого фінансового директора.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення 3.1.: Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінан-

сову звітність, Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення 4.1.: Затвердити наступний розподіл прибутку Това-

риства за 2017 рік:
18 834 610.00 грн направити на виплату дивідендів.
5. Про затвердження розміру річних дивідендів та способу їх ви-

плати.
Проект рішення 5.1.: 
1. Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства загаль-

ною сумою 18 834 610 грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 просту ак-
цію у сумі 27,80 грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціоне-
рам.

ОТІS Іnvestments L.L.C. – 18 410 553,57 грн. 
ТОВ «Товариство «Ліфтовик» – 424 056,43 грн.
2. Здійснити виплати акціонерам на рахунки: 
ОТІS Іnvestments L.L.C. (адреса: Корпорейшн Траст Сентер, 1209 

Орандж Стріт, Вілмінгтон, штат Делавар, США) – AO Citibank Moscow, 
SWIFT address CITIRUMX, correspondent account number 36087478 with 
Citibank N.A., New York, SWIFT address CITIUS33, USD bank account of 
OILLC in Citibank (Moscow): 40807840000500423005 

Для перерахунку дивідендів ОТІS Іnvestments L.L.C. буде купуватися 
іноземна валюта, а саме – долари США.

ТОВ «Товариство покупців «Ліфтовик» (адреса: 03062, м. Київ, 
вул. Чистяківська, 32, кв. 3) - п/р № 26003001581431 у відділенні №53 
АБ «УКР ГАЗБАНК», МФО 320478, в гривні.

6. Про схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвер-
дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 
на загальних зборах.

Проект рішення 6.1.: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства 
про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-
вання на загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, – 29 травня 2018 року (станом на 24 годи-
ну).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 04 червня 2018 
року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право 

брати участь та голосувати на загальних зборах, відповідно до вимог ді-
ючого законодавства:

Керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено стату-
том юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи 
про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на за-
гальних зборах Товариства;

Представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним 
законодавством України довіреність, яка надає представнику право на 
участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає 
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, 
замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстра-
цію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального ди-
ректора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У 
разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представни-
ків акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому 
буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності 
декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним пред-
ставником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд 
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, 
та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися 
за місцезнаходженням Товариства: 03062, м. Київ, вул. Чис тяківська, 32, 
кімната 301 Генеральна дирекція, у робочі дні, робочі години, а в день 
проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Генеральний директор Ладіслав Земан. 

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направ-
ляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту 
порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення за-
гальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за 
місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по бать-
кові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип на-
лежних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту 
порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, 
включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у вста-
новлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рі-
шення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного 
загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подан-
ня пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися 
до Генерального директора Ладіслава Земана за наведеним нижче но-
мером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеним станом на 14.05.2018 року, загальна 
кількість простих іменних акцій Товариства становить 677 556 штук, за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 677 556 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та 
інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://otis.com

Довідки за телефоном: 0 (44) 492-98-3
Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ОТІС»

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

ПрАТ «СК «КАРДІФ»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова Компанiя «Кардiф»

2. Код за ЄДРПОУ 34538696
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 428-61-61  

+38 (044) 428-61-61
5. Електронна поштова адреса volodymyr.yerin@cardif.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.cardif.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Кардiф» (надалi - Товариство), якi вiдбулись 
14 травня 2018 року (протокол №1-18 вiд 14.05.2018 року) виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства пана 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КАРДIФ»
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жерара Бiне (Gerard Binet), який є громадянином Францiї (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Пiдставою для прийняття рiшення про 
змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну повнова-
жень Наглядової ради Товариства, та переобрання членiв Наглядової ради То-
вариства у новому складi у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Особа перебувала на данiй 
посадi 3 роки. Особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства пана 
Александр Дражнiкс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Францiї 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдставою для прий-
няття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення 
термiну повноважень Наглядової ради Товариства, та переобрання членiв На-
глядової ради Товариства у новому складi у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Особа пе-
ребувала на данiй посадi 3 роки. Особа часткою у статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
особа не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства пана 
жозе ДеглiЕспостi (Jose DegliEsposti), який є громадянином Францiї (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдставою для прийняття 
рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну 
повноважень Наглядової ради Товариства, та переобрання членiв Наглядової 
ради Товариства у новому складi у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Особа перебувала 
на данiй посадi 3 роки. Особа часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

Обрано членом Наглядової ради Товариства пана жерара Бiне (Gerard 
Binet), який є громадянином Францiї (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) строком на 3 (три) роки. Пiдставою для прийняття рiшення про 
змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну повнова-
жень Наглядової ради Товариства, та переобрання членiв Наглядової ради То-
вариства у новому складi у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Посадова особа часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє.

Iншi посади, якi обiймала обрана особа протягом останнiх п'яти рокiв: за-
ступник виконавчого директора BNP Paribas Cardif; Голова Наглядової ради 
Товариства.

Обрано членом Наглядової ради Товариства пана Aлександра 
Дражнiкс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Францiї (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Пiдставою 
для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є 
закiнчення термiну повноважень Наглядової ради Товариства, та переобрання 
членiв Наглядової ради Товариства у новому складi у кiлькостi 3 (трьох) осiб. 

Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
Iншi посади, якi обiймала обрана особа протягом останнiх п'яти рокiв: Ди-

ректор з розвитку ринкiв Пiвнiчної Європи та країн з перехiдною Економiкою 
БНП Парiба Кардiф; Вiдповiдальний за питання стратегiї Дирекцiї Мiжнародного 
Роздрiбного Бiзнесу БНП Парiба; Директор Пiдроздiлу офiцiйного спiв-
фiнансування Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку; член Наглядо-
вої ради Товариства.

Обрано членом Наглядової ради Товариства пана жанФрансуа Бур-
до (JeanFrancois Bourdeaux), який є громадянином Францiї (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Пiдставою 
для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є 
закiнчення термiну повноважень Наглядової ради Товариства, та переобрання 
членiв Наглядової ради Товариства у новому складi у кiлькостi 3 (трьох) осiб. 
Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.

Iншi посади, якi обiймала обрана особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Комерцiйний директор департаменту роздрiбного банкiнгу у Францiї BNP 
Paribas Cardif; член Наглядової ради Товариства.

Припинено повноваження Ревiзора Товариства панi Шацької Тетяни 
Миколаївни, яка є громадянкою України (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особа перебувала на данiй посадi 3 роки. Пiдставою для 
прийняття рiшення про припинено повноваження Ревiзора Товариства є 
закiнчення термiну його повноважень.

Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Обрано Ревiзором Товариства панi Шацьку Тетяну Миколаївну, яка є 
громадянкою України (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
термiном на 3 (три) роки. Пiдставою для прийняття рiшення про змiну Ревiзора 
товариства є закiнчення термiну повноважень Ревiзора Товариства, та переоб-
рання Ревiзора Товариства на новий термiн.

Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
Iншi посади, якi обiймала обрана особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Внутрiшнiй контролер (Ревiзор) Товариства.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Романенко Олег Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.05.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «КОММУНТРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 32026358
3. Місцезнаходження: 07400 Київська обл., м.Бровари, вул. Кiрова, бу-

динок 90, офiс 18, каб. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: +38-04594-5-53-52, 
+38-04594-5-23-53
5. Електронна поштова адреса: kommyntrans@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kommuntrans.emitents.net.ua/
ua/docs

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 
15.05.2018р. наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Коммунтранс» (протокол №15/05-2018 від 15.05.2018р.) було прийнято 
рішення обрати (призначити) Глушко Олексiя Григоровича на посаду ге-
нерального директора. Підстава рішення: у зв'язку із закінченням 
поперед нього терміну повноважень на посаді генерального директора. 
Розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента (у відсо-
тках) - 0,00%. Строк, на який обрано: на 1 рік. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п»яти років: головний iнженер. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для по-
вного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: Глушко О. Г. було обрано 
(призначено) на посаду Генерального директора на новий термін - на 
1 рік: з 18.05.2018 р. по 18.05.2019р. включно.

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

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

2. Генеральний директор Глушко О. Г. 16.05.2018

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТО
МАШ ПРОЕКТ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00219632

3. Місцезнаходження емітента 01133 м.Київ бул. Лесi Українки, 34
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

+380442855033, +380442850916

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

himnaftomash@emitent.net.ua

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

http://www.himmash.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 28.04.2018. Найменування уповноваженого орга-

ну емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Дата 
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в ЄДР: 14.05.2018. Повне найменування акцiонерного товариства 
до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ» 
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ»

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Хорошевський Андрiй Юрiйович
15.05.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 13561208
3. Місцезнаходження: 12724 Житомирська обл., Баранiвський район, 

смт. Довбиш Бикiвське Шосе, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон, факс відсутній 
5. Електронна поштова адреса: dovbavtotr@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

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

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

В зв’язку із надходженням заяви про звільнення з посади головного бух-
галтера Наказом Голови Правління Товариства від 16.05.2018 р. (Наказ №1 
від 16.05.2018 р.) звільнено з 25.05.2018 р. головного бухгалтера Кривенчук 
Ганну Станiславiвну, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0.00040 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На посаді головного бухгалтера Товариства перебувала з 16 листо-
пада 2005 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Замість звільненої особи на посаду головного бухгалтера Товариства 
нікого не призначено в зв’язку із відсутністю кандидатур.

В зв’язку із надходженням заяви про припинення повноважень (звіль-
нення) голови і члена правління рішенням Наглядової ради Товариства від 
16.05.2018 р. (Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 16.05.2018 р.) 
припинені повноваження (звільнено) з 25.05.2018 р. голови і члена прав-
ління Полiковського Володимира Володимировича, який володіє часткою в 

статутному капіталі Емітента в розмірі 4.00000 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. На посаді голови та члена прав-
ління перебував з 11.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Замість звільненої особи на посади голови і чле-
на Правління нікого не призначено в зв’язку із відсутністю кандидатур на 
дані посади.

В зв’язку із надходженням заяви про припинення повноважень члена 
правління рішенням Наглядової ради Товариства від 16.05.2018 р. (Прото-
кол засідання Наглядової ради № 1 від 16.05.2018 р.) припинені повнова-
ження з 16.05.2018 р. члена правління Купчинського Анатолiя Йосиповича, 
який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена правління 
перебував з 11.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду члена Правління ні-
кого не призначено в зв’язку із відсутністю кандидатур.

В зв’язку із надходженням заяви про припинення повноважень члена 
правління рішенням Наглядової ради Товариства від 16.05.2018 р. (Прото-
кол засідання Наглядової ради № 1 від 16.05.2018 р.) припинені повнова-
ження з 16.05.2018 р. члена правління Кривенчук Ганни Станiславiвни, яка 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00040 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена 
правління перебувала з 11.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду члена 
Правління нікого не призначено в зв’язку із відсутністю кандидатур.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 2.Голова правління Полiковський Володимир Володимиро-
вич 16.05.2018 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб 

ПРАТ «ФIРМА «НАФТОГАЗБУД»
Код за ЄДРПОУ 01293961, місцезнаходження: 79026 Львiв Стрийська, 144

Міжміський код та телефон, факс (032)-263-35-74 (032)-263-01-50
Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової Ради Гаври-

лової Тетяни Василiвни з 11 травня 2018 року прийнято на Загальних Збо-
рах акцiонерiв Товариства, протокол вiд 11 травня 2018 року, згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала. На посадi перебувала з 05.04.2017 
року до 11.05.2018 року. Розмір частки в Статутному капіталі Товариства 
9,689%

Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової Ради Андрiєць 
Наталiї Олександрiвни з 11 травня 2018 року прийнято на Загальних Збо-
рах акцiонерiв Товариства, протокол вiд 11 травня 2018 року, згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала. На посадi перебувала з 05.04.2017 
року до 11.05.2018 року. Розмір частки в Статутному капіталі Товариства 
8,425%

Рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Зеленої 
Ольги Василiвни з 11 травня 2018 року прийнято на Загальних Зборах 
акцiонерiв Товариства, протокол вiд 11 травня 2018 року, згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надавала. На посадi перебувала з 05.04.2017 року 
до 11.05.2018 року Розмір частки в Статутному капіталі Товариства 0%. 
Замiсть звiльнених членiв Ревiзiйної комiсiї нових членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства на загальних зборах акцiонерiв Товариства обрано не було. 

Рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Вакшин-
ської Галини Богданiвни з 11 травня 2018 року прийнято на Загальних 
Зборах акцiонерiв Товариства, протокол вiд 11 травня 2018 року, згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. На посадi перебувала з 
05.04.2017 року до 11.05.2018 року. Розмір частки в Статутному капіталі 
Товариства 0% Замiсть звiльнених членiв Ревiзiйної комiсiї нових членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства на загальних зборах акцiонерiв Товариства 
обрано не було.

Рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Мiнько 
Юлiї Олександрiвни з 11 травня 2018 року прийнято на Загальних Зборах 
акцiонерiв Товариства, протокол вiд 11 травня 2018 року, згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надавала. На посадi перебувала з 05.04.2017 року 
до 11.05.2018 року. Розмір частки в Статутному капіталі Товариства 0%. 
Замiсть звiльнених членiв Ревiзiйної комiсiї нових членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства на загальних зборах акцiонерiв Товариства обрано не було.

Рiшення про обрання строком на 3 роки на посаду члена Наглядової 
Ради Чебаненка Андрiя Констянтиновича з 11 травня 2018 року прийнято 
на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства, протокол вiд 11 травня 2018 
року, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Попередня посада: 
заступник генерального директора ПрАТ «Фiрма «Нафтогазбуд». Розмір 
частки в Статутному капіталі Товариства 9.993%

Рiшення про обрання строком на 3 роки на посаду члена Наглядової 
Ради Гаврилову Тетяну Василiвну з 11 травня 2018 року прийнято на За-
гальних Зборах акцiонерiв Товариства, протокол вiд 11 травня 2018 року, 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Попередня посада 
член Наглядової Ради ПрАТ «Фiрма «Нафтогазбуд» протягом п'яти рокiв. 

Розмір частки в Статутному капіталі Товариства 9,689%
Рiшення про обрання строком на 3 роки на посаду члена Наглядової 

Ради Сiвака Владислава Олеговича з 11 травня 2018 року прийнято на 
Загальних Зборах акцiонерiв Товариства, протокол вiд 11 травня 2018 
року, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Попереднi посади- 
тимчасово непрацевлаштований. Розмір частки в Статутному капіталі То-
вариства 9.981%

Згiдно протоколу засiдання наглядової ради ПрАТ «Фiрма «Нафтогаз-
буд» №1 вiд 11.05.2018р. головою Наглядової ради ПрАТ «Фiрма «Нафто-
газбуд» обрано Сiвака Владислава Олеговича, згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав. Попереднi посади тимчасово 
непрацевлаштований. Розмір частки в Статутному капіталі Товариства 
9.981%

Звільнені та призначені посадові особи Товариства непогашеної 
судимостi за кориснi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав. Попереднi посади тимчасово непрацевлашто-
ваний.

ПрАТ «Фiрма «Нафтогазбуд»

Відомості про прийняття рішенн про надання попередньої згоди на 
вчинення значних правочинів

ПрАТ «Фiрма «Нафтогазбуд» Код за ЄДРПОУ 01293961, 
місцезнаходження: 79026 Львiв Стрийська, 144

Міжміський код та телефон, факс (032)-263-35-74 (032)-263-01-50
11 травня 2018 року Загальними зборами осіб ПрАТ «Фiрма «Нафто-

газбуд» прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення 
протягом року до 11.05.2019 року значних правочинiв, а саме (купiвлi-
продажу, постачання, мiни, оренди, iпотеки, застави, отримання та надання 
кредитiв, отримання та надання позик, в тому числi безвiдсоткових, надан-
ня та отримання послуг, виконання та замовлення робiт, в тому числi 
будiвельних, зовнiшньоекономiчних контрактiв, вчинення iнших правочинiв 
за яким Товариство вiдчужує/обмежує власне майно/права/цiннi папери, 
припинення користування земельними дiлянками або навпаки набуття 
будь-якого майна/прав/цiнних паперiв), якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Загальна гра-
нична сукупна вартiсть правочинiв не може перевищувати 900 000 000 
(дев'ятсот мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк становить 30 837 000 (тридцять мiльйонiв 
вісімсот тридцять сім тисяч) гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 2 918,57%. Згiдно з перелiком акцiонерiв, 
якi мають право на участь в загальних зборах складеному на 05.05.2018 
року загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 488 920 штуки. Для 
участi в загальних зборах зареєструвалися особи кiлькiсть голосуючих 
акцiй, яких становить 460 246 штук. По вказаному питанню проголосувало 
460 246 штук голосуючих акцiй або 94.1352 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, що брали участь в зборах.

ПрАТ «Фiрма «Нафтогазбуд»



№93, 17 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРОННА 

ФАБРИКА»
Повідомлення  

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МАКАРОННА 
ФАБРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ 00376449
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ,  

вул. Кирилiвська, 142
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 468-50-37  

(044) 468-03-32
5. Електронна поштова адреса jurist@kmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

kmf.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

(протокол № 85 вiд 15.05.2018 р.). Припинення повноважень посадової 
особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради. Паламарчук Во-
лодимир Валентинович (паспорт: серiя номер виданий р.), який займав 
посаду Директор, припинив повноваження. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 8,5 мiс. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Рiшення про обрання прийняте Наглядовою радою (протокол № 85 
вiд 15.05.2018 р.). Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Наглядової ради. Цимбаленко Дмитро Петрович (паспорт: серiя номер 
виданий р.) обраний на посаду Директор. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: безстроково. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «КОН-ЛЕКС, охо-
ронник; ДП «Київське управлiння механiзацiї будiвництва», водiй. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не 
надала згоди 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 Цимбаленко Дмитро Петрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«АВТОАЛЬЯНСНЕРУХОМІСТЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 34487261
3. Місцезнаходження 04116, м.Київ, вул. Старокиївська, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс (044)3741240. Електронна по-

штова адреса office@assets.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента 
ІІ. Текст повідомлення

За рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «ЗНКІФ «Автоальянс-
нерухомість» (Протокол рiчних загальних зборiв ПАТ «ЗНКІФ 
«Автоальянс-нерухомість» вiд 15.05.2018р.) припинено повноваження 
членів Наглядової ради:

- Тараненка Дмитра Григоровича (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі не володіє.

-Райданової Світлани Петрівни (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі не володіє.

-Колпакової Олени Альфредівни (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі не володіє.

Рішенням Загальних зборів прийнято рішення обрати:
-Головою Наглядової Ради Ковтун Олександра Миколайовича 

(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою 
у Статутному капіталі не володіє.

-Членом Наглядової Ради Данкевича Богдана Мирославовича 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою 
у Статутному капіталі не володіє.

-Членом Наглядової Ради Колюбаєва Артема Олексійовича (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Ста-
тутному капіталі не володіє.

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

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

2. Найменування посади
Голова наглядової ради

_________ 
(підпис)

Ковтун О.М. 
(ініціали та прізвище керівника)

16.05.2018р.
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

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

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

емітентом для розкриття інформації: //usilos.com/kulevcha-khp/ 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
16.05.2018 Наглядова рада прийняла рішення надати згоду на вчинен-

ня значного правочину, а саме: укласти договір із ТОВ «АПФ-ГРУП» (іден-
тифікаційний код 41861939) на придбання товару (паливо котельне, син-

тетичне рідке паливо СЖТ-КМ, синтетичне рідке паливо СЖТ, паливо 
пічне нафто вуглехімічне, паливо пічне сумішеве) на загальну суму 
865 000 (вісімсот шістдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі 
ПДВ, виходячи із ціни товару за тонну - 17 300 (сімнадцять тисяч триста 
гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ. Предмет правочину: придбання то-
вару (паливо котельне, синтетичне рідке паливо СЖТ-КМ, синтетичне рід-
ке паливо СЖТ, паливо пічне нафто вуглехімічне, паливо пічне сумішеве). 
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 865 тис. грн; Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 5682 тис. грн; Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 15,22351%; Додаткові критерії для віднесення правочину до 
значного правочину статутом не передбачені.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
Директор Редя Ю.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
16.05.2018

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
«IНДУСТРIАЛБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 13857564
3. Місцезнаходження: 01133, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 

будинок 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-98-34 (044) 290-89-70
5. Електронна поштова адреса: reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

15.05.2018р. Наглядовою радою АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», на пiдставi 
пункту 18.2. Статуту Банку та пункту 2.1. Положення про Наглядову раду, при-
йнято рiшення (протокол № 36) про обрання з 15.05.2018 члена Наглядової 
ради VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава) Заступником Голови 
Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». VERCHENKO VLADISLAV (Вер-
ченко Владислав) (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Термiн повноважень За-
ступника Голови Наглядової ради дiє на час термiну повноважень VERCHENKO 
VLADISLAV (Верченко Владислава), як члена Наглядової ради Банку. Обрання 
до складу Наглядової ради VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава), 
як незалежного директора, вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв 
учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол №01 вiд 20.04.2018 року), термiн 
повноважень члена Наглядової ради Банку встановлюється з 21.04.2018 до 
наступних рiчних загальних зборiв. Протягом останнiх п’яти рокiв VERCHENKO 
VLADISLAV (Верченко Владислав) обiймав посади: червень 2010 - грудень 
2012 - Старший менеджер - ринки позикового капiталу Dragon Capital, Київ, 
Україна; з червня 2013 по сiчень 2018 - Радник Голови Правлiння ПрАТ «ЛЕКС 
ХОЛДИНГ» (CDA Real Estate) Київ, Україна; з 27 серпня 2016 по 21 квiтня 2017- 
Заступник Голови Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; з сiчня 2018 
по теперiшнiй час Керiвник Сектору фiнансового розвитку EDG E «Експертної 
пiдтримки врядування та економiчного розвитку» Agriteam Canada Consulting 
Ltd., Канада; з 22.04.2017 по 20.04.2018 - Заступник Голови Спостережної ради 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; з 21.04.2018 - член Наглядової ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

15.05.2018р. Наглядовою радою АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол 
засiдання №36 вiд 15.05.2018), на пiдставi пункту 19.2.11 Статуту Банку, прий-
нято рiшення про призначення з 15.05.2018 членом Правлiння АКБ «IНДУ-
СТРIАЛБАНК» Головного бухгалтера Стоянова Степана Степановича. Згiдно 
Статуту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», члени Правлiння призначаються термiном 
на чотири роки. Стоянов Степан Степанович (посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) пакетом акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не 
володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв Стоянов Степан Степанович обiймав 
посади: 2007-2013 - Заступник начальника Управлiння бухгалтерського облiку 
та податкiв АБ «ЕКСПРЕС – БАНК»; 28.03.2013 - 30.11.2017 Головний бухгал-
тер АБ «ЕКСПРЕС – БАНК»; 01.12.2017-05.12.2017 - Директор Департаменту 
бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 
06.12.2017 -17.01.2018 виконуючий обов'язки Головного бухгалтера АКБ «IНДУ-
СТРIАЛБАНК»; з 18.01.2018- Головний бухгалтер АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15.05.2018р. Наглядовою радою АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол 
засiдання №36 вiд 15.05.2018), на пiдставi пункту 19.2.11 Статуту Банку, при-
йнято рiшення про призначення з 15.05.2018 членом Правлiння АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» директора Юридичного департаменту Панченко Владис-
лава Миколайовича. Згiдно Статуту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», члени Правлiння 
призначаються термiном на чотири роки. Панченко Владислав Миколайович 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) пакетом 
акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв Пан-
ченко Владислав Миколайович обiймав посади: 10.04.2006-01.07.2007- на-
чальник Юридичного вiддiлу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 02.07.2007-30.11.2012  - 
начальник Управлiння правового супроводження корпоративного бiзнесу 
Юридичного департаменту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 01.12.2012-04.08.2013 - 
начальник Вiддiлу правового супроводження корпоративного бiзнесу Юридич-
ного управлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 05.08.2013-30.06.2015 - заступник 
начальника Юридичного управлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 01.07.2015-
30.11.2017 - начальник Юридичного управлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 
01.12.2017 -директор Юридичного департаменту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння Букрєєв Михайло Юрiйович 
16.05.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“ЛЬВIВТУРИСТ”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО  
"ЛЬВIВТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02594021

3. Місцезнаходження емітента 79057 Львiвська обл., мiсто Львiв 
вул. Коновальця, будинок 103

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

lvivtyrist@ft.net.ua

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

www.lvivturist.nr-avers.com.ua

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВIВТУРИСТ» (код 
ЄДРПОУ 02594021) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 18.04.2018р. було прийняте рiшення про випла-
ту дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 
роцi. Наглядовою радою ПрАТ «ЛЬВIВТУРИСТ» (Постанова № ПР-34-2 
вiд 14.05.2018р.) було визначено 31.05.2018р. датою складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв влас-
никам простих iменних акцiй, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 31500,00 
(тридцять одна тисяча п'ятсот) гривень 00 копiйок. Строк виплати 
дивiдендiв власникам простих iменних акцiй: з 01.06.2018р. по 
01.09.2018р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо 
акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному 
обсязi.

Голова правлiння ____________ Горбач Надiя Йосифiвна

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬК
ТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

02658212

3. Місцезнаходження емітента 87500 Донецька обл., м. Марiуполь 
бульвар Приморський, б. 1/5

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

donetckturist@ft.net.ua

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

http://donetskturist.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Голова Правлiння Кожухова Наталiя Iванiвна (пас-
порт: серiя ВВ номер 227032 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй областi, 26.12.1997) припинено повноваження 
14.05.2018р. на пiдставi рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-82-4 
вiд 14.05.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї контракту. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0285% (154 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
28.11.2017 року. 

Посадова особа Голова Правлiння Кожухова Наталiя Iванiвна (пас-
порт: серiя ВВ номер 227032 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України 
в Донецькiй областi, 26.12.1997) обрано на посаду 14.05.2018р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-82-4 вiд 14.05.2018р.), термiном на 
1 рiк по 27 травня 2019 року. Посадова особа є акцiонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0285% (154 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посади: Голова Правлiння ПрАТ «Донецьктурист».

Голова правлiння ____________ Кожухова Наталiя Iванiвна
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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 
"Одеський кабельний завод "Одеска-
бель"

2. Код за ЄДРПОУ 05758730
3. Місцезнаходження 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 

144
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(048) 716-16-65 (048) 716-16-65

5. Електронна поштова 
адреса

corp@odeskabel.com

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

http://05758730.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
15.05.2018р. (отримано копiю свiдоцтва про смерть) було припинено 

повноваження члена наглядової ради Селезньова Iгоря Євгенiйовича у 
зв'язку зi смертю. Паспортнi данi не зазначаються в зв'язку з вiдсутнiстю 
згоди на розкриття.

Володiв в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що стано-
вить - 0.0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не мав. Строк протягом якого перебував на посадi - з 23.04.2018р. На по-
саду члена наглядової ради замiсть особи, повноваження якої припинено, 
нiкого не обрано - обрання вiдбудеться на вiдповiдних загальних зборах 
акцiонерiв.

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 Iоргачов Дмитро Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
16.05.2018

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД “ОДЕСКАБЕЛЬ”

НОВИНИ

Експерти МВФ вивчатимуть стан ринку 
управління активами в Україні

В рамках співпраці України з Міжнародним валютним 
фондом з 16 по 22 травня 2018 року НКЦПФР відвідає 
місія технічної допомоги, до складу якої увійдуть експер-
ти Департаменту монетарної політики та ринків капіталу 
МВФ Ейя Холтінен та Річард Стобо.

Експерти МВФ вивчатимуть стан ринку управління акти-
вами та законодавчу і нормативну базу, яка регулює зазна-
чений сегмент. Впродовж візиту відбудеться низка зустрічей 
з представниками ринку управління активами, саморегулів-
ними організаціями та органами державної влади.

Нагадаємо, протягом 2015-2016 років на базі НКЦПФР 
відбулось три місії технічної допомоги МВФ, зокрема з 
таких питань:
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– Розширення повноважень і зміцнення незалежності 
НКЦПФР, жовтень 2015 року (Звіт МВФ доступний за по-
силанням http://bit.ly/2r0cM51);

– Самофінансування Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, квітень 2016 року (Звіт МВФ 
доступний за посиланням http://bit.ly/2IDdmAE);

– Боротьби зі зловживаннями з цінними паперами та 
розкриття інформації емітентами, липень 2016 року (Звіт 
МВФ доступний за посиланням http://bit.ly/2IAcDQR).

Міжнародні експерти проводили аналіз діяльності Ко-
місії, досліджували системні проблеми українського рин-
ку цінних паперів, здійснювали оцінку проектів законо-
давчих змін, які готувалися для вирішення таких 
проблем.

Фондовые индексы Украины во вторник 
вновь изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во 
вторник вновь изменились разнонаправленно: индика-
тор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,27% - до 
1813,16 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 
473,39 пункта.

Объем торгов на УБ составил 11,78 млн грн, в том чис-
ле акциями – 3,17 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 457,5 млн грн, в том 
числе акциями – 0,35 млн грн.

В «индексной корзине» УБ подорожали бумаги «Укр-
нафты» (+1,64%), «Донбассэнерго» (+1,11%) и «Турбоа-
тома» (+0,03%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-0,42%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник повысился на 0,01% - до 502,16 пункта при объ-
еме торгов 0,9 млн злотых (6,6 млн грн).

Среди индексных акций подорожали только бумаги 
«Милкиленда» (+3,16%).

В «красной зоне» завершили торги бумаги KSG Agro 
(-9,42%), «Агротона» (-3,04%) и «Кернела» (-0,55%).

Citi выпустил очередной транш CLN под 
гривневые ОГВЗ на 550 млн грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила 
очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) 
под гривневые облигации внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) на 550 млн грн со сроком обращения до  
19 апреля 2023 года.

Согласно сообщению Citigroup на веб-сайте фондо-
вой площадки Euronext Dublin, ценные бумаги включены 
в листинг 15 мая 2018 года.

Кредитные ноты эмитированы по правилу Reg S (для 
неамериканских инвесторов - ИФ) со сроком обращения 
до 26 апреля 2023 года.

CLN были размещены по цене 100,54% номинала. Та-
ким образом, объем выпуска составил $21,203 млн.

По данным Национального банка Украины, в целом в 
собственности нерезидентов по состоянию на 15 мая 
находятся ОВГЗ на 11,357 млрд грн.

ВВП Украины в I кв. вырос на 3,1% – Госстат
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины 

январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному 

периоду 2017 года, такую оперативную оценку обнаро-
довала Государственная служба статистики во вторник.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдуще-
му кварталу экономика страны в первом квартале теку-
щего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%.

Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) оставил без 
изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-
2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же 
время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год преду-
сматривает реализацию Украиной отложенных ре-
форм. Если они не будут имплементированы, экономи-
ческий рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 
году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 
2019 год до 3,3% с 4%.

НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году 
до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019-2020 гг. 
до 2,9%.

Европейский банк реконструкции и развития оставил 
неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 
году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствую-
щего темпа роста в 2019 году.

Доллар стабилен к евро и иене в среду 
после существенного укрепления накануне

Курс доллара США к евро стабилен в среду после су-
щественного скачка накануне вслед за подъемом доход-
ностей US Treasuries.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1835 по 
сравнению с $1,1838 на закрытие предыдущей сессии. 
Стоимость американской валюты относительно иены 
опустилась до 110,30 иены против 110,35 иены накану-
не.

Во вторник доллар подорожал на 0,7% по отношению 
к евро и на 0,6% к иене. Индекс ICE, отслеживающий 
колебания доллара относительно шести основных миро-
вых валют, поднялся на 0,7%, что стало самым суще-
ственным скачком за семь недель, свидетельствуют 
данные FactSet.

В среду индекс ICE теряет менее 0,1%.
Курс доллара США традиционно движется в одном 

направлении с процентными ставками американских 
госбумаг. Во вторник доходность десятилетних US 
Treasuries поднялась выше отметки в 3%, до максималь-
ного уровня с 2011 года.

Поддержку доходностям американских казначейских 
бумаг оказало сокращение рисков перерастания торго-
вого спора между США и Китаем в торговую войну, от-
мечает аналитик Hantec Markets Ричард Перри.

«Разница в процентных ставках госбумаг сказывается 
на динамике валют, и в данном случае поддержало укре-
пление доллара относительно иены», - цитирует экспер-
та MarketWatch.

В среду трейдеры будут следить за статданными по 
экономике США, в том числе за отчетами о строитель-
стве жилья и промпроизводстве.

«Во вторник экономические статданные были воспри-
няты позитивно. Они также повысили ожидания ужесто-
чения политики Федрезервом, что подтолкнуло к росту 
доходности госбумаг и доллар США», - говорит старший 
экономист St.George Bank в Сиднее Чжану Чан.
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Розничные продажи в США в апреле выросли второй 
месяц подряд - на 0,3% по сравнению с предыдущим ме-
сяцем, свидетельствуют данные министерства торговли 
страны. Подъем замедлился с пересмотренных 0,8% в 
марте, однако совпал с ожиданиями экспертов.

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина 
и стройматериалов (так называемая «контрольная груп-

па» - показатель, используемый для расчета ВВП США), 
увеличились на 0,4%, как и ожидалось.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы  

веб-сайта НКЦБФР,  
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ 2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ 6
2. ПАТ АГРОБУДТЕХЦЕНТР 6
3. ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 20
4. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 12
5. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 10
6. ПРАТ ВТК «ПІВДЕНЗАХІДХІМРЕМБУДМОНТАЖ» 6
7. ПРАТ ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ 11
8. ПРАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 11
9. ПРАТ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА 

ЇЇ КОМПОНЕНТІВ
11

10. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 13
11. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 12
12. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 13
13. ПРАТ ДОВБИШАВТОТРАНС 18
14. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 10
15. ПРАТ ДОНЕЦЬКТУРИСТ 12
16. ПРАТ ДОНЕЦЬКТУРИСТ 20
17. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 4
18. ПАТ ЗНКІФ АВТОАЛЬЯНС-НЕРУХОМІСТЬ 19
19. ПРАТ ІНФРАКОН 8
20. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 8
21. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 9
22. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 9
23. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 21
24. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 14
25. ПРАТ КОММУНТРАНС 17
26. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 6
27. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 19
28. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 5
29. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 20
30. ПРАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 19
31. ПРАТ НВП «СИСТЕМА» 15
32. ПАТ ОДЕСКАБЕЛЬ 21
33. ПРАТ ОТІС 16
34. ПРАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 6
35. ПРАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 14
36. ПРАТ РИНКОВИЙ 4
37. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 7
38. ПРАТ СТАРО-КРИМСЬКИЙ КАР’ЄР 5
39. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» 9
40. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» 15
41. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» 16
42. ПРАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 4
43. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 10
44. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» 13
45. ПРАТ ТРУССАРДІ 11
46. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 15
47. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 8
48. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 8
49. ПРАТ ФІРМА НАФТАГАЗБУД 18
50. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 14
51. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД 21
52. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 17
53. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 5
54. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 5
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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 № 18093
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
16.05.2018 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
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