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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 24 вересня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Код за ЄДРПОУ 05509694
3. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 780986 787300
5. Електронна поштова адреса info@teremno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://hlib.teremno.com.ua/
OsblyvaInf.html

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 

18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товари-
ства у звязку iз рiшенням акцiонерiв. Чернишова О.М. є акцiонером, володiє 
9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках - 
48,188316.

Чернишова Олена Миколаївна (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ 
УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року) перебувала на 
данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 
18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товари-
ства у звязку iз рiшенням акцiонерiв. 

Гуменюк Ганна Юрiївна (Паспорт МЕ 246907 вiд 07.02.2003 
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) акцiями не володiє,частка в 
статутному капiталi Товариства - 0%. Перебувала на посадi члена Надгля-
дової ради з 12.07.2017 р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 
18.09.2018 року, обрано членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз 
рiшенням акцiонерiв. 

Чернишова Олена Миколаївна (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ 
УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року) є акцiонером, не 
є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи неза-
лежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй То-
вариства, у вiдсотках - 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
5 рокiв: голова Наглядової ради.

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 

18.09.2018 року, обрано членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз 
рiшенням акцiонерiв. 

Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному 
капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Гуменюк Ганна Юрiївна (Паспорт МЕ 246907 вiд 07.02.2003 
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) не є представником групи 
акцiонерiв та незалежним директором, являється представником акцiонера 

Голтви Павла Сергiйовича, якому належить 9453794 штук простих iменних 
акцiй Товариства, у вiдсотках - 48,188316. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора, член Наглядової ради.

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 

18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку 
iз рiшенням акцiонерiв. 

Iпатюк Iнна Юрiївна (АЮ 021753 вiд 04.10.2006 Луцьким МВ УМВС 
України у Волинськiй областi) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 
18.09.2018р. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: Директор департаменту виробництва. На посаду 
замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 
19.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку 
iз рiшенням акцiонерiв. 

Драпчинська Надiя Петрiвна (АС 342823 вiд 03.12.1997 Луцьким МВ 
УМВС України у Волинськiй обл.) є акцiонером який володiє 35 штуками 
простих iменних акцiй, у вiдсотках - 0,000178. Перебувала на данiй посадi 
з 23.04.2015р. по 19.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: заступних директора департаменту виробництва, 
провiдний iнженер-технолог. 

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не об-
рано.

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 
18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку 
iз рiшенням акцiонерiв. 

Вегера Надiя Василiвна (АС 552429 вiд 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС 
України у Волинськiй обл) є акцiонером, яка володiє 284 штуками простих 
iменних акцiй Товариства, у вiдсотках - 0.001447, перебувала на данiй 
посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: начальник змiни хлiбного цеху. На посаду замiсть осо-
би, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

Наглядовою радою Товариства, вiдповiдно до протокол вiд 
18.09.2018 року, обрано Головою Наглядової ради Товариства Чернишову 
Олену Миколаївну (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в 
Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року). Чернишова О.М. є акцiонером, 
не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи не-
залежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй 
Товариства, у вiдсотках - 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради.

Строк повноважень голови Наглядової ради - до переобрання Наглядо-
вою радою.

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 Тищенко А.О.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

19.09.2018
(дата)

ПублIчне АкцIОнерне ТОвАрисТвО 
“ТереМнО ХлIб”

ПривАТне АкціОнерне ТОвАрисТвО 
«київОбленерГО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
і. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса 
емітента

Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.koe.vsei.ua

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

іі.Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» вiд 19.09.2018 року 

(Протокол б/н вiд 19.09.2018 року) припинено повноваження Гончара Ан-
дрія Миколайовича, як члена Правління ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з 
20.09.2018 року у зв'язку із звільненням. Гончар Андрій Миколайович пере-
бував на посадi члена Правління ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з 
20.01.2016 року. Іншої особи на посаду члена Правління ПрАТ «КИЇВО-
БЛЕНЕРГО» Наглядовою радою не обрано.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова Правління  чернявський в.О. 
М.П.                  20 вересня 2018 року
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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 ТОВАРИ-
СТВО «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАН-
ТА»

2. Код за ЄДРПОУ 00034186
3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-д
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044) 5202927 +38(044) 

5375883
5. Електронна поштова адреса oranta@oranta.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.oranta.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

20.09.2018 вiд Акцiонерного товариства «БТА Банк» (Республiка Ка-
захстан) - акцiонера ПАТ «НАСК «ОРАНТА», отримано повiдомлення 
вих. № 11АИ-257/4927 вiд 20.09.2018 про замiну членiв Наглядової ради 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представникiв акцiонера - Акцiонерного товари-
ства «БТА Банк», а саме: з 02.10.2018 вiдкликано (припинено повнова-
ження) члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представника 
акцiонера - Акцiонерного товариства «БТА Банк» Шакєнова Рiната Кана-
товича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова осо-
ба не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «НАСК «ОРАНТА», 
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, перебу-
вав на посадi члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» з 21.10.2016 
до 02.10.2018, на посадi Голови Наглядової ради з 17.11.2016 до 
02.10.2018. Замiсть звiльненої особи, що займала посаду Голови Нагля-
дової ради нiкого не призначено. Повiдомлення не мiстить обґрунтуван-
ня змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 
Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

20.09.2018 вiд Акцiонерного товариства «БТА Банк» (Республiка Ка-
захстан) - акцiонера ПАТ «НАСК «ОРАНТА», отримано повiдомлення 
вих. № 11АИ-257/4927 вiд 20.09.2018 про замiну членiв Наглядової ради 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представникiв акцiонера - Акцiонерного товари-
ства «БТА Банк», а саме: з 20.09.2018 вiдкликано (припинено повнова-
ження) члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представника 
акцiонера - Акцiонерного товариства «БТА Банк» Алiмжанову Дiнару Ка-
зибековну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «НАСК «ОРАНТА», 
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi, перебу-
вала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» з 
21.10.2016 до 20.09.2018. Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 
Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

20.09.2018 вiд Акцiонерного товариства «БТА Банк» (Республiка Ка-
захстан) - акцiонера ПАТ «НАСК «ОРАНТА», отримано повiдомлення 
вих. № 11АИ-257/4927 вiд 20.09.2018 про замiну членiв Наглядової ради 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представникiв акцiонера - Акцiонерного товари-
ства «БТА Банк», а саме: з 20.09.2018 вiдкликано (припинено повнова-
ження) члена Наглядової ради члена Наглядової ради ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА» - представника акцiонера - Акцiонерного товариства «БТА 
Банк» Галiнського Сандро Марковича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА», непогашенi судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутнi, перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА» з 21.10.2016 до 20.09.2018. Повiдомлення не мiстить обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ «НАСК «ОРАН-
ТА». Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

20.09.2018 вiд Акцiонерного товариства «БТА Банк» (Республiка Ка-
захстан) - акцiонера ПАТ «НАСК «ОРАНТА», отримано повiдомлення 
вих. № 11АИ-257/4927 вiд 20.09.2018 про замiну членiв Наглядової ради 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представникiв акцiонера Акцiонерного товари-
ства «БТА Банк», а саме: на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА» - представника акцiонера - Акцiонерного товариства «БТА 
Банк» з 02.10.2018 призначено Кисельова Андрiя Володимировича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi ПАТ «НАСК «ОРАНТА», непогашенi 

судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посади: 2010-2011: ГУ Агентство Республiки Казах-
стан по врегулюванню i надзору фiнансового ринку i фiнансових 
органiзацiй, Департамент нагляду за банками, Експерт; 2011-2014: ГУ 
Комiтет по контролю i нагляду фiнансового ринку i фiнансових органiзацiй, 
Департамент iнспектування фiнансових органiзацiй, Головний спецiалiст; 
2014 – 2017: ГУ Нацiональний Банк Республiки Казахстан, Управлiння 
iнспектування, Головний спецiалiст; 2017 – 2018: ГУ Нацiональний Банк 
Республiки Казахстан, Департамент нагляду за банками, Заступник на-
чальника управлiння нагляду № 1; сiчень 2018 – до цього часу: МО Суд 
Євразiйського економiчного союзу, Консультант. Члена Наглядової ради 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» призначено на строк до наступних рiчних Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Повiдомлення не мiстить 
обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА». Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

20.09.2018 вiд Акцiонерного товариства «БТА Банк» (Республiка Ка-
захстан) - акцiонера ПАТ «НАСК «ОРАНТА», отримано повiдомлення 
вих. № 11АИ-257/4927 вiд 20.09.2018 про замiну членiв Наглядової ради 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представникiв акцiонера Акцiонерного товари-
ства «БТА Банк», а саме: на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА» - представника акцiонера - Акцiонерного товариства «БТА 
Банк» з 20.09.2018 призначено Шерматова Шиддата Жамалбековича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «НАСК «ОРАНТА», непогашенi 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посади: 2013-2015: АТ «Цеснабанк», АТ «Цесна Га-
рант» (Республiка Казахстан), Департамент аудиту, Старший аудитор; 
2016-2017: АТ «Роса» (Республiка Казахстан), В.о. Голови/член Ради 
директорiв; 2015 – до цього часу: АТ «БТА Банк» (Республiка Казахстан), 
Департамент по роботi з дочiрнiми пiдприємствами, Головний спецiалiст; 
2017 - до цього часу: Дочiрня органiзацiя АТ «БТА Банк» «АлемКард» 
(Республiка Казахстан), Генеральний директор, Голова Лiквiдацiйнiй 
комiсiї; 2017 - до цього часу: АТ «АИФН «AREIT» (Республiка Казахстан), 
Голова Лiквiдацiйнiй комiсiї; 2017 - до цього часу: АТ «Жетису Капiтал» 
(Республiка Казахстан),Заступник Голови Правлiння; 2018 - до цього 
часу:АТ «ЦИФТ «Мегаполiс» (Республiка Казахстан), Голова Лiквiдацiйнiй 
комiсiї; Члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» призначено на 
строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА». Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Повiдомлення направ-
лено на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

20.09.2018 вiд Акцiонерного товариства «БТА Банк» (Республiка Ка-
захстан) - акцiонера ПАТ «НАСК «ОРАНТА», отримано повiдомлення 
вих. № 11АИ-257/4927 вiд 20.09.2018 про замiну членiв Наглядової ради 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» - представникiв акцiонера Акцiонерного товари-
ства «БТА Банк», а саме: на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА» - представника акцiонера - Акцiонерного товариства «БТА 
Банк» з 20.09.2018 призначено Нугибаєва Санжара Маратовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi ПАТ «НАСК «ОРАНТА», непогашенi 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посади: сiчень 2013 - липень 2014:АТ «БТА Банк» 
(Республiка Казахстан), Управлiння по роботi з регiональними банками i 
компанiями, менеджер (Начальник вiддiлу); листопад 2014 - лютий 2015: 
АТ «Євразiйськiй Банк» (Республiка Казахстан),Управлiння монiторингу 
пов’язаних осiб, iнсайдерiв i корпоративних подiй Служби комплаєнс, 
Старший комплаєнс – офiцер Вiддiлу монiторингу; липень 2012 - лютий 
2015: ПрАТ «БТА Банк» (Республiка Вiрменiя),Заступник Голови Ради 
Банку; грудень 2015 – до цього часу: АТ «БТА Банк» (Республiка Казах-
стан), Департамент по роботi з дочiрнiми органiзацiями. Начальник 
Управлiння. Члена Наглядової ради ПАТ «НАСК «ОРАНТА» призначено 
на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НАСК 
«ОРАНТА». Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Повiдомлення направ-
лено на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту 
ПАТ «НАСК «ОРАНТА». 

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  Грищенко валерiй Михайлович
Голова Правлiння  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

21.09.2018 (дата)

ПублIчне АкцIОнерне ТОвАрисТвО 
«нАцIОнАлЬнА АкцIОнернА сТрАХОвА кОМПАнIЯ «ОрАнТА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 24 вересня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПривАТне АкцIОнерне 
ТОвАрисТвО «ХАркIвсЬкий кОМбIкОрМОвий ЗА-
вОд»

2. Код за ЄДРПОУ: 00952214
3. Місцезнаходження: 61040, м. Харкiв, вул. Велика Панасiвська, 236
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577129078
5. Електронна поштова адреса: kombigrn@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hkz.kh.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів 
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПрАТ «ХКЗ» (Протокол № 10 вiд 20.09.2018 року) при-
йнято рiшення про залучення кредитних коштiв у формi вiдновлювальної кре-

дитної лiнiї шляхом укладання кредитного договору мiж ПрАТ»ХКЗ» та 
Публiчним акцiонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) на загальну суму 
20000000 грн. (двадцять мiльонiв гривень) зi сплатою процентiв, комiсiй та 
iнших платежiв на умовах погодження мiж Товариством та Банком. Загальна 
кiлькiсть голосiв 5. Рiшення прийнято: за - 5 (100%) голосiв, проти - 0 (0%) 
голосiв. Наглядова рада ПрАТ «ХКЗ» правомочна приймати рiшення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв. Ринкова вартiсть майна (послуг), 
що є предметом правочину складає 20000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 139707 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi у 
вiдсотках складає 14,3%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до зна-
чного правочину, не передбаченi законодавством, вiдсутнi.

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

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

2. Голова Правлiння Харцiй Микола васильович, 20.09.2018 р.

Приватне акціонерне товариство «ГАлАнТ - 12» (далі - Товариство), 
код за ЄДРПОУ 00308531, місцезнаходження: 20901, Черкаська обл., Чиги-
ринський р-н, м. Чигирин, вул. Міліонна, 247, повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31 жовтня 
2018 року о 12.00 годині за адресою: 20901, Черкаська обл., Чигирин-
ський  р-н, м. Чигирин, вул. Міліонна, 247 (кабінет Директора). Також, було 
запропоновано затвердити наступні місце і час проведення реєстрації акці-
онерів для участі в загальних зборах акціонерів: початок реєстрації акціо-
нерів о 11.30 год, закінчення реєстрації акціонерів об 11.45 год; місце реє-
страції – за місцем проведення зборів - 20901, Черкаська обл., 
Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Міліонна, 247 (кабінет Директора); акці-
онери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 20901, Черкась-
ка обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Міліонна, 247 (кабінет Директо-
ра) з 10:00 до 14:00 години, а також у день проведення загальних зборів за 
місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами –Директор - Новицький Микола Іванович. 
Довідки за телефоном: (050) 54-09-254.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 25 жовтня 2018 року

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://galant12.novam.com.ua/

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

Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства та проекти рішень з питань проекту порядку 
денного:

1. Про обрання лічильної комісії. 
Проект рішення Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Тара-

сенко Анатолій Андрійович, Члени комісії – Жабко Марія Федорівна, Ко-
льєв Олександр Миколайович.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення Обрати головою зборів – Новицького Миколу Іванови-

ча, секретарем зборів – Бузько Наталію Іванівну.
3. Затвердження звіту комісії з припинення ПрАТ «ГАЛАНТ-12».
Проект рішення Затвердити звіт комісії з припинення (перетворення) 

ПрАТ «ГАЛАНТ-12».
4. Затвердження передавального акту ПрАТ «ГАЛАНТ-12».
Проект рішення: Затвердити передавальний акт складений комісією з 

припинення (перетоврення) ПрАТ «ГАЛАНТ-12» станом на 31.10.2018 року.
Акціонери, після отримання повідомлення про проведення загальних 

зборів, можуть користуватися наступними правами:
- Кожний акціонер до початку загальних зборів має право отримувати 

від акціонерного товариства письмові відповіді на письмові запитання акці-
онерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних збо-
рів та порядку денного загальних зборів. Акціонерне товариство може на-
дати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 

містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.

- Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме-
нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропону-
ється цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-

ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або ін-
шою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за 
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 
загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не 
уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмеже-
но згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему 
України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних 
зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року 
(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Для укладення договору з депозитарною установою з метою мати мож-
ливість голосувати на загальних зборах необхідно звернутися до 
ТОВ  «АЛАН-РЕЄСТР» (тел.: (0472) 651-382, адреса: Черкаська область, 
м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, контактна особа – Бортник Ю.З.).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів – 21.09.2018 року - загальна кіль-
кість акцій становить 43 100 штук, кількість голосуючих акцій становить 
37  351 штук.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів 
ПрАТ «ГАЛАНТ - 12», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представ-
никам – довіреності, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства 
України з посиланням на вище вказаний документ акціонера. Проекти рі-
шень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропо-
новані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства 
не надходили.

наглядова рада ПрАТ «ГАлАнТ - 12»

ПривАТне АкціОнерне ТОвАрисТвО «ГАлАнТ - 12»
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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 Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя «Аелiта»
2. Код за ЄДРПОУ 31351587
3. Місцезнаходження 87521, Донецька обл., м. Марiуполь, 

вул. Дачна, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс 095 897 20 95 
5. Електронна поштова адреса lawyer@aelite.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://aelite.com.ua

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

II. Текст повідомлення
21.09.2018 року, Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товари-

ства «Страхова компанiя «Аелiта» прийнято рiшення про змiну складу по-
садових осiб емiтента, а саме: про припинення повноваженнь Голови 
Правлiння Товариства - Хромченкова I.В., у зв’язку з закiнченням строку дiї 
його повноважень (Протокол № 03-2018 вiд 21.09.2018 року). Посадова 
особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Хромченков I.В. 

обiймав посаду Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЕЛIТА» з 22.03.2017 року. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

21.09.2018 року, Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товари-
ства «Страхова компанiя «Аелiта» прийнято рiшення про змiну складу по-
садових осiб емiтента, а саме: про обрання на посаду Голови Правлiння 
Товариства - Хромченкова I.В., у зв’язку переобранням його на новий 
термiн (Протокол № 03-2018 вiд 21.09.2018 року). Посадова особа часткою 
у статутному капiталi емiтента не володiє. Хромченкова I.В. обрано на по-
саду Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЕЛIТА» строком на три роки, з 
21.09.2018 року по 21.09.2021 року. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв Хромченков I.В. 
обiймав наступнi посади: Голови правлiння ПрАТ « СК « ДЖИ ПI СТРАХУ-
ВАННЯ», Голови Правлiння ПрАТ «СК «Укрiнтерполiс». Згоди на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала.

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 Хромченков Iлля

 володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.09.2018
(дата)

ПривАТне АкцIОнерне ТОвАрисТвО «сТрАХОвА кОМПАнIЯ «АелIТА»

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 «сПецТеХнIкА»

2. Код за ЄДРПОУ: 04590228
3. Місцезнаходження: 02160 м. Київ, вул. Каунаська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 574-04-99, (044) 574-04-99
5. Електронна поштова адреса: spt@spt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про зміни посадових осіб емітента прийнято Наглядовою ра-

дою ПрАТ «Спецтехніка» від 20.09.2018 р., Протокол № 10/18. Строк, про-
тягом якого звільнені особи перебували на посаді: з 20.06.2018 р. по 
20.09.2018 р.

Посадова особа Кубрак Вадим Володимирович, яка займала посаду 
Голова правління, звільнена та обрана на новий строк. Підстава для звіль-
нення – п.6.8.4 Статуту Товариства - переобрання нового складу Правлін-
ня у зв’язку із звільненням одного з членів Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емітента: 2,76%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі: 2031,75 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
387 шт. Строк, на який призначено особу: з 20.09.2018 р. по 20.09.2021 р. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова прав-
ління ПрАТ «Спецтехніка».

Посадова особа Матійко Олександр Вікторович, яка займала посаду Член 
правління - Фінансовий директор, звільнена у зв’язку із закінченням строку 
повноважень та обрана на новий строк. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. Строк, на який призначено 
особу: з 20.09.2018 р. по 20.11.2018 р. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом своєї діяльності: Фінансовий директор БФ «ВЕТЕРАН ХАБ++». 

Посадова особа Даневич Надія Михайлівна, яка займала посаду Член 
правління, звільнена та обрана на новий строк. Підстава для звільнення – 
п.6.8.4 Статуту Товариства - переобрання нового складу Правління у зв’язку 
із звільненням одного з членів Правління. Володiє часткою в статутному 
капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. Строк, на який 
призначено особу: з 20.09.2018 р. по 20.09.2021 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПрАТ «Спецтехніка».

Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані 
відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Голова правління  кубрак в. в.
 20.09.2018 

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПублIчне АкцIОнерне 

ТОвАрисТвО «ГАйвО-
рОнсЬкий ТеПлОвО-
ЗОреМОнТний ЗАвОд»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

01057723

3. Місцезнаходження емітента 26300 м. Гайворон вулиця Великого 
Кобзаря, будинок 9

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

05254 2-14-64 05254 2-36-70

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

gtrz@emitent.net.ua

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

http://pat_gtrz.emitents.net.ua/ua/

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

2. Текст повідомлення

Генеральний директор Близнюк Андрiй Анатолiйович (паспорт: серiя ВА 
номер 535699 виданий Калiнiнським РВ УМВС України у м. Горлiвцi 
23.11.1996) звiльнено 13.09.2018 р.(дата вчинення дiї 13.09.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 
29.09.2017 року по день звiльнення. Рiшення прийнято - Рiшення акцiонера 
ПАТ «ГТРЗ» № 3 вiд 13.09.2018 року, Наказ № 99 вiд 13.09.2018 року. Ге-
неральний директор Трунов Олександр Едуардович (паспорт: серiя ВК но-
мер 614294 виданий Костянтинiвським МВ ГУМВС України в Донецькiй 
областi 02.06.2009) призначено 13.09.2018 р.(дата вчинення дiї 13.09.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу Згiдно контракту 
та Статуту Товариства, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
Останнi мiсця роботи: - з 18.12.2017 по 12.09.2018 р. - технiчний директор 
ПАТ «ГТРЗ». Рiшення прийнято - Рiшення акцiонера ПАТ «ГТРЗ» № 3 вiд 
13.09.2018 року, Наказ № 100 вiд 13.09.2018 року.

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

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

2. Найменування посади.
Генеральний директор Трунов Олександр 
едуардович 
 ініціали та прізвище керівника) (підпис)

 (дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 24 вересня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

ПривАТне АкцIОнерне ТОвАрисТвО 
«лЬвIвсЬкий лОкОМОТивОреМОнТний 

ЗАвОд»
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.

Голова правлiння Ярема роман Ярославович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівни-

ка)
М.П. 19.09.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Львiвський локомотиворемонт-

ний завод»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79018, Львiв, Залiзнична 1а
4. Код за ЄДРПОУ
00740599
5. Міжміський код та телефон, факс
0322378404 
6. Електронна поштова адреса
info@lvivlrz.com

II. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 19.09.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

Бюлетень «Вiдомостi нацiональної 
комiсiї та фондового ринку»

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.lvivlrz.com в мережі 

Інтернет 19.09.2018

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, звільне-
но, обрано 

або 
припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи

розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
14.08.2018 обрано Член 

нагля-
дової 
ради

Цихуляк 
Семен 

Васильович

н/д 0

Зміст інформації:
14.08.2018 з ПрАТ «ЛЛРЗ» було подано особливу iнформацiю ,про змiни 
в наглядовiй радi в ПрАТ «ЛЛРЗ». Було допущено механiчну помилку в 
прiзвищi члена наглядової ради ПрАТ «ЛЛРЗ» Цихуляка Симена 
Васильовича,а саме було опублiковано: Цихун Симен Васильович i 
вiдповiдне вiдмiнювання даного прiзвища,а саме: Цихуля Симена Васи-
льовича.
Iнформацiю наведену нижче вважати вiрною.
Рiшенням акцiонера вiд 14.08.2018 № 71-1/67-11,яке прийнято на 
засiданнi правлiння ПIТ «Укрзалiзниця» (протокол вiд 14.08.2018 
№ Ц-64/63 Ком.т.) членом наглядової ради призначено Цихуляка С.В.. як 
представника ПАТ «Укрзалiзниця» строком на 3 роки. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади,яi 
обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв :заступник директора де-
партаменту мiського господарства Дрогобицької мiської ради;начальник 
вiддiлу договiрної та презентацiйно-позовної роботи ДАК «Хлiб 
Україна»;головний юристконсульт вiддiлу корпоративних прав та цiнних 
паперiв Департаменту корпоративного управлiння.Iнформацiю отримано 
офiцiйним листом 17.08.2018 року.

ПривАТне АкціОнерне ТОвАрисТвО 
«біО Мед склО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості:

Повне найменування: емітента: Приватне акціонерне товариство 
«біо мед скло»

Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04763746
Місцезнаходження емітента: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26
Засоби зв’язку: тел. 044- 498-65-02, факс 044 498-65-01
Електронна поштова адреса емітента: nkulikovskaya@biomedsklo.

com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.biomedsklo.com.ua/
Вид особливої інформації: відомості про зміну акціонерів, яким на-

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

Приватне акцiонерне товариство «бiо мед скло» (далi – Товари-
ство) повiдомляє, що 20 вересня 2018 року вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «нацiональний депозитарiй україни» отри-
мано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 19 вересня 
2018 року, вiдповiдно до якого вiдбулись змiни акцiонерiв, яким на-
лежать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим 
або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IМПЕРIАЛ ПРОМ» 
(iдентифiкацiйний код 39797943, мiсцезнаходження: вул. Лiсова, буд.22, 
м. Бровари, Київська обл., 07400), розмiр пакета якого став меншим по-
рогового значення пакета акцiй;

дiя та яким чином вона вiдбулась – пряме вiдчуження;
розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 

вiдчуження  – 9,7 %;
розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

вiдчуження – 0 %;
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними 

правами, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями – вiдсутнi;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – 13 серп-

ня 2018 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПЕРША АЛКОГОЛЬНА 
КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 37839499, мiсцезнаходження: вулиця 
Лiсова, буд.22, оф.-, мiсто Бровари, Київська область, 07400), розмiр паке-
та якого став меншим порогового значення пакета акцiй;

дiя та яким чином вона вiдбулась – пряме вiдчуження;
розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 

вiдчуження  – 5,3 %;
розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля 

вiдчуження – 0 %;
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними 

правами, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями – вiдсутнi;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – 13 серп-

ня 2018 року.
Uglass Holdings Limited (Кiпр) /Юглас холдiнгз Лiмiтед (Кiпр)/, номер з 

торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного 
посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави Кiпр: НЕ 162534, 
мiсцезнаходження: Karpenisiou, 30, P.C. 1660 Nicosia, Cuprus /30 Карпенiсiу, 
1660, Нiкосiя, Кiпр/, розмiр пакета якого став бiльшим порогового значен-
ня пакета акцiй;

дiя та яким чином вона вiдбулась – пряме набуття;
розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набут-

тя  – 84,661254 %;
розмiр частки акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набут-

тя права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй) – 99,661254 %;

вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними 
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) 
здiйснює(ють) розпорядження акцiями: 

- Евангелос Вулгаракiс – вiдсоток прав голосу 0,0000001 %, пряме 
володiння акцiями;

- Iоаннiс Вулгаракiс – вiдсоток прав голосу вiдсутнiй, не має прямого 
володiння акцiями;

- Анастасiос Вулгаракiс – вiдсоток прав голосу вiдсутнiй, не має прямо-
го володiння акцiями;

дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – 13 серп-
ня 2018 року.

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

Голова Правління  Жарков людвиг Анатолійович.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

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

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 20.09.2018 ро-
ку, прийнято рiшення про надання згоди на укладання наступного значно-
го правочину:

Договору купівлі-продажу нежитлової нерухомості з  ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛБІНГ СЕЛЛЕР" (код ЄДРПОУ

42220321) на  загальну суму 59 427 250,00 (п'ятдесят дев'ять мільйонів
чотириста двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок),  у т.ч.
ПДВ - 9 904 541,67 ( дев'ять  мільйонів дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот со-
рок одна гривня 67 копійок).  Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiч-
ної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис.
грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вар-
тостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 34,63 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть голосiв,
що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначе-
ного рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти"
прийняття рiшення - 0 голосiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2. Директор О.М. Ботюк 21.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво) 19 вересня 2018 року (протокол засідання №157), на підставі Закону
України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства прийнято нас-
тупні рішення:

- припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Лихома-
нова Андрія Анатолійовича, паспорт серії АК №031631, виданий
13.02.1998р. Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській облас-
ті, який є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає
0,00000038535% статутного капіталу Товариства. На посаді Голови Наг-
лядової ради перебував з 26.04.2018р. по 18.09.2018р. Не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини;   

- обрати Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича
(паспорт 75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) - представника
акцiонера  "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить
98,66988% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  комерційний директор; з 07.07.2015р. по
30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-прези-
дент з суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по
12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по
теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших
юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Ви-
конавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІН-
ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (IN-
TERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ
АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.).
Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини;

- обрати членом Правління Товариства Решетника Олега Анатолійови-
ча, паспорт серії АО №348628 виданий Соборним РВ у м. Дніпропетровс-
ьку України в Дніпропетровській області 12 серпня 2016 року. Інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 03.02.2011р. по

10.12.2013р. - заступник начальника управління правового забезпечення
департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропет-
ровської міської ради; з 03.01.2014р. по 06.04.2014р. - начальник відділу
кадрів державного вищого навчального закладу "Національний гірничий
університет"; з 07.04.2014р. по 03.09.2014р. - завідувач юридичного відді-
лу апарату Самарської районної у місті Дніпропетровську ради та її вико-
навчого комітету; з 04.09.2014р. по 22.10.2014р. - головний державний ін-
спектор відділу правового забезпечення діяльності управління правової
роботи Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області; з
23.10.2014р. по 30.03.2015р. - головний державний інспектор відділу пра-
вового забезпечення діяльності управління правової роботи Головного уп-
равління ДФС у Дніпропетровській області; з 31.03.2015р. по 03.09.2015р.
- заступник директора департаменту з питань правового забезпечення
Департаменту транспорту і зв'язку Дніпропетровської міської ради; з
09.09.2015р. по 31.03.2016р. - заступник начальника управління-завідува-
ча сектора центру надання адміністративних послуг "Правобережний" уп-
равління адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровс-
ької міської ради; з 01.04.2016р. по 30.09.2016р. - заступник начальника
відділу благоустрою Комунального підприємства "УПРАВЛІННЯ КОНТРО-
ЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпропетровської міської ради; з
01.10.2016р. по 28.02.2017р. - заступник начальника Комунального під-
приємства "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніп-
ропетровської міської ради; з 01.03.2017р. по 10.11.2017р. - юрисконсульт
ТОВ "АВТОТРАНССЕРВІС"; з 13.11.2017р. по теперішній час - начальник
юридичного відділу ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ".  У інших юри-
дичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- обрати членом Правління Товариства Саніна Андрія Вікторовича, пас-
порт серії АЕ №023980 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області 15 листопада 1995 року. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
14.08.2009р. по 27.12.2013р. - начальник управління з планування вироб-
ництва та реалізації продукції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; з 23.01.2014р. по
22.05.2014р. - генеральний директор ТОВ "ТК "Урожай"; з 23.05.2014р. по
08.08.2014р. - директор з виробництва ТОВ "ЛАУФФЕР УКРАЇНА"; з
18.08.2014р. по 31.08.2014р. - керівник проекту з розвитку продаж звар-
них труб Управління продаж труб на ринках України Служби продаж ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 01.09.2014р. по 30.06.2015р. - керівник групи
складського напрямку Управління продаж труб на ринках України Служби
продаж ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 01.07.2015р. по 10.03.2017р. - на-
чальник Управління продаж труб на ринках України Служби продаж ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 13.03.2017р. по 13.05.2018р. - заступник комер-
ційного директора ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; з 14.05.2018р.
по теперішній час - директор комерційний ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ". У інших юридичних особах обіймає посади: за сумісництвом
заступник начальника управління матеріально-технічного забезпечення
ТОВ "МЗ "Дніпросталь" . Акціями Товариства не володіє та не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Голова Правління В.І.Макаренко 20.09.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"CКIФIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20945990
3. Місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, 2, офiс 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442904727 0442904727
5. Електронна поштова адреса: office@skyfia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "СКIФIЯ" вiд 19.09.2018 р. припи-
нено повноваження Паршакова Олександра Євгеновича на посадi Голови
Наглядової ради. Пiдстави рiшення та обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб в рiшеннi не наведенi. Паршаков О.Є. не воло-
дiє пакетом акцiй ПрАТ "СК "СКIФIЯ". Перебував на посадi з 24.04.2018 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспорт
серiї СН 254253, виданий 20.08.1996 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України у

м. Києвi.
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ "СК "СКIФIЯ" вiд 19.09.2018

р. Паршаков Олександр Євгенович набув повноважень Члена Наглядової
ради з 20.09.2018 р. Пiдстави рiшення та обґрунтування змiн у персональ-
ному складi посадових осiб в рiшеннi не наведенi. Не володiє пакетом ак-
цiй ПрАТ "СК "СКIФIЯ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк повноважень Паршакова О.Є. на посадi Члена Наг-
лядової ради - до кiнця дiї повноважень Наглядової ради. Посади протя-
гом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради, директор. Паспорт серiї
СН 254253, виданий 20.08.1996 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України у м.
Києвi.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "СКIФIЯ" вiд 19.09.2018 р. обрано
Головою Наглядової ради Чир'єва Дмитра Олександровича. Пiдстави рi-
шення та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб в рi-
шеннi не наведенi. Не володiє пакетом акцiй ПрАТ "СК "СКIФIЯ". Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний стро-
ком до кiнця повноважень Наглядової ради. Посади протягом останнiх
п'яти рокiв: член наглядової ради, директор. Паспорт серiї СК № 665215,
виданий 17.09.1997 р. К-Святошинським РВГУМВС України в Київськiй
обл.

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 Лапiнська Олександра Георгiївна 20.09.2018 р.

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку ді-
яльності

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУР-
НОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЛІ-

ДЕР" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРІ"

1. Прийняте рішення щодо продовження строку діяльності Закритого не-
диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Лідер" То-
вариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
"ГРІ".

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "ГРІ", код за ЄДРПОУ 34953931  (надалі - Товариство), що діє від
власного імені, в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого
венчурного пайового інвестиційного фонду "Лідер", код за ЄДРІСІ 2331269
(надалі - Фонд),  прийняло рішення про продовження строку діяльності
Фонду до 26.11.2028 року та про пов'язаний з цим викуп Фондом інвести-
ційних сертифікатів у його учасників, які повідомлять про бажання викупу
інвестиційних сертифікатів Фонду (протокол № 443 від 18.09.2018 р.)

2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду.
2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі -

Заявка): Україна, м. Харків, вул. Гаршина, буд. 4.
2.2. Перелік документів, які необхідно подати для здійснення викупу ін-

вестиційних сертифікатів:
а) фізичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення

розрахунків з учасниками:
- заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;
- копію паспорта громадянина України;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізи-

тів рахунку учасника Фонду.
б) юридичним особам:
- заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;
-  засвідчена у встановленому порядку копію виписки з Єдиного держав-

ного реєстру;
-засвідчену у встановленому порядку копію документу, на підставі якого

діє юридична особа (статут, установчий договір тощо);
- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повно-

важення керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;
- довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізи-

тів рахунку учасника Фонду.
Також подаються документи, які необхідні для ідентифікації учасника від-

повідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім
того, з метою виконання Товариством функцій податкового агента, учасни-
ки - фізичні особи мають надати Товариству документи, що підтверджують
придбання та оплату інвестиційних сертифікатів.

2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів.
Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-

снюватимуться розрахунки з учасниками визначається як результат ділен-
ня загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифіка-
тів, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продов-
ження строку діяльності Фонду, а кількість цінних паперів, які викуповують-
ся в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником
яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Розрахункова вар-
тість інвестиційного сертифікату Фонду, за якою здійснюватимуться розра-
хунки з учасниками становить 2 287,33 грн.

2.4. Дата початку та дата закінчення приймання заявок від учасників.
Дата початку приймання заявок - 18.09.2018 року; дата закінчення прий-

мання заявок - 18.12.2018 року.
2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.
Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не пови-

нен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реаліза-
ції активів Фонду.

2.6. Застереження про депонування коштів.
У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником,

який подав заявку про викуп інвестицінйрх сертифікатів та не звернувся за
розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття банківського ра-
хунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов'язане протя-
гом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення
розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники,
що не отримали належні їм кошти, повідомляються письмово протягом 7
(семи) робочих днів з дати депонування.

За додатковою інформацією прохання звертатися в ТОВ "КУА "ГРІ" за
електронною поштою  kua_gri@ukr.net або телефоном 057 (700-43-84).



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 24 вересня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"CКIФIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20945990
3. Місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, 2, офiс 11
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442904727 0442904727
5. Електронна поштова адреса: office@skyfia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "СКIФIЯ" вiд 19.09.2018 р. припи-
нено повноваження Паршакова Олександра Євгеновича на посадi Голови
Наглядової ради. Пiдстави рiшення та обґрунтування змiн у персонально-
му складi посадових осiб в рiшеннi не наведенi. Паршаков О.Є. не воло-
дiє пакетом акцiй ПрАТ "СК "СКIФIЯ". Перебував на посадi з 24.04.2018 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспорт
серiї СН 254253, виданий 20.08.1996 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України у

м. Києвi.
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ "СК "СКIФIЯ" вiд 19.09.2018

р. Паршаков Олександр Євгенович набув повноважень Члена Наглядової
ради з 20.09.2018 р. Пiдстави рiшення та обґрунтування змiн у персональ-
ному складi посадових осiб в рiшеннi не наведенi. Не володiє пакетом ак-
цiй ПрАТ "СК "СКIФIЯ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Строк повноважень Паршакова О.Є. на посадi Члена Наг-
лядової ради - до кiнця дiї повноважень Наглядової ради. Посади протя-
гом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради, директор. Паспорт серiї
СН 254253, виданий 20.08.1996 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України у м.
Києвi.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "СКIФIЯ" вiд 19.09.2018 р. обрано
Головою Наглядової ради Чир'єва Дмитра Олександровича. Пiдстави рi-
шення та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб в рi-
шеннi не наведенi. Не володiє пакетом акцiй ПрАТ "СК "СКIФIЯ". Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний стро-
ком до кiнця повноважень Наглядової ради. Посади протягом останнiх
п'яти рокiв: член наглядової ради, директор. Паспорт серiї СК № 665215,
виданий 17.09.1997 р. К-Святошинським РВГУМВС України в Київськiй
обл.

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 Лапiнська Олександра Георгiївна 20.09.2018 р.

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку ді-
яльності

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУР-
НОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЛІ-

ДЕР" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРІ"

1. Прийняте рішення щодо продовження строку діяльності Закритого не-
диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Лідер" То-
вариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
"ГРІ".

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "ГРІ", код за ЄДРПОУ 34953931  (надалі - Товариство), що діє від
власного імені, в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого
венчурного пайового інвестиційного фонду "Лідер", код за ЄДРІСІ 2331269
(надалі - Фонд),  прийняло рішення про продовження строку діяльності
Фонду до 26.11.2028 року та про пов'язаний з цим викуп Фондом інвести-
ційних сертифікатів у його учасників, які повідомлять про бажання викупу
інвестиційних сертифікатів Фонду (протокол № 443 від 18.09.2018 р.)

2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду.
2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі -

Заявка): Україна, м. Харків, вул. Гаршина, буд. 4.
2.2. Перелік документів, які необхідно подати для здійснення викупу ін-

вестиційних сертифікатів:
а) фізичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення

розрахунків з учасниками:
- заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;
- копію паспорта громадянина України;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізи-

тів рахунку учасника Фонду.
б) юридичним особам:
- заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;
-  засвідчена у встановленому порядку копію виписки з Єдиного держав-

ного реєстру;
-засвідчену у встановленому порядку копію документу, на підставі якого

діє юридична особа (статут, установчий договір тощо);
- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повно-

важення керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;
- довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізи-

тів рахунку учасника Фонду.
Також подаються документи, які необхідні для ідентифікації учасника від-

повідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім
того, з метою виконання Товариством функцій податкового агента, учасни-
ки - фізичні особи мають надати Товариству документи, що підтверджують
придбання та оплату інвестиційних сертифікатів.

2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів.
Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-

снюватимуться розрахунки з учасниками визначається як результат ділен-
ня загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифіка-
тів, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продов-
ження строку діяльності Фонду, а кількість цінних паперів, які викуповують-
ся в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником
яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Розрахункова вар-
тість інвестиційного сертифікату Фонду, за якою здійснюватимуться розра-
хунки з учасниками становить 2 287,33 грн.

2.4. Дата початку та дата закінчення приймання заявок від учасників.
Дата початку приймання заявок - 18.09.2018 року; дата закінчення прий-

мання заявок - 18.12.2018 року.
2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.
Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не пови-

нен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реаліза-
ції активів Фонду.

2.6. Застереження про депонування коштів.
У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником,

який подав заявку про викуп інвестицінйрх сертифікатів та не звернувся за
розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття банківського ра-
хунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов'язане протя-
гом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення
розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники,
що не отримали належні їм кошти, повідомляються письмово протягом 7
(семи) робочих днів з дати депонування.

За додатковою інформацією прохання звертатися в ТОВ "КУА "ГРІ" за
електронною поштою  kua_gri@ukr.net або телефоном 057 (700-43-84).

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Київметробуд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 279-41-89 

5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.metrobud.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
Відповідно до інформаційної довідки станом на 06.09.2018р. щодо ін-

формації про акціонерів, які володіють 5% та більше відсотками статут-
ного капіталу емітента отриманої від ПАТ «Національний депозитарій 
України» 19.09.2018р. відбулися наступні зміни:

- власником 936554 акцій (23,3991%) стала компанія КАТСАНА ЛТД 
(CATSANA LTD) (Кіпр) (НЕ 372940), місцезнаходження компанії: : Iлектрас, 
буд.19, оф. 102, Коккiнотрiмiтiя; відповідно до інформаційної довідки ста-
ном на 19.04.2018р. щодо інформації про акціонерів, які володiють10% та 
більше відсотками статутного капіталу емітента отриманої від ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» власником 936554 акцій (23,3991%) була 
компанія Приватне акціонерне товариство «IНТРОВЕСТ» (код за ЄДРПОУ – 
39934599), місцезнаходження компанії: вул. Прорізна, 8, м. Київ, 01601. 

- власником 936555 акцій (23,3991%) стала компанія КОНТЕМПОРАРI 
КОНСТРАКШН СIСТЕМЗ ЛЛП (Великобританія) (ОС381129), місцезнахо-
дження компанії: Арчвей Роуд, буд. Ацтек Хауз 397-405, оф. Сьют 14, 
м. Лондон, Хайгейт, N6 4ER; відповідно до інформаційної довідки станом 
на 19.04.2018р. щодо інформації про акціонерів, які володіють 10% та біль-
ше відсотками статутного капіталу емітента отриманої від ПАТ «Націо-

нальний депозитарій України» власником 936555 акцій (23,3991%) була 
компанія Приватне акціонерне товариство «ВЕСТIНТРО» (код за 
ЄДРПОУ – 39942600), місцезнаходження компанії: вул. Прорізна, 8, 
м. Київ, 01601. 

У Емітента відсутня будь-яка інформація про відчуження акцій та 
яким чином (прямо або опосередковано) i коли ця дія відбувалась. Також 
у Емітента відсутня будь-яка інформація про набуття прав на акції та 
яким чином (прямо або опосередковано) ця дія відбувалась, відомості 
про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами 
юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) 
здійснює(ють) розпорядження акціями та дату набуття прав на акції. По-
відомлення від власника акцій відповідно до статті 64-1 Закону України 
«Про акціонерні товариства» до товариства не надходило. 

- власником 600379 акцій (14,999987%) стала компанія ТОВ «КУА 
АПФ «Далiз-Фiнанс» (Закритий недиверсифікований пайовий венчурний 
інвестиційний фонд «Альфа-Прiоритет»), місцезнаходження компанії: 
вул. Богомольця, 7/14, оф.182, м. Київ, 01024; відповідно до інформацій-
ної довідки станом на 19.04.2018р. щодо інформації про акціонерів, які 
володіють 10% та більше відсотками статутного капіталу емітента отри-
маної від ПАТ «Національний депозитарій України» власником 600379  ак-
цій (14,999987%) була компанія «БЕРЕЗАНIА ХОЛДИНГ ЛТД» 
(BEREZANIAHOLDING LTD) (Кіпр) (НЕ292678), місцезнаходження компа-
нії: Превезіс, буд.13, 1 поверх, оф.101, м. Нікосія, 1065. ТОВ «КУА АПФ 
«ДАЛIЗ-ФIНАНС», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34938583 діє від 
власного імені в інтересах Закритого недиверсифікованого пайового вен-
чурного інвестиційного фонду «Альфа-Прiоритет» (iдентифiкацiйний код 
за ЄДРIСI 2331508). Емітенту було надіслано виписку про стан рахунку 
станом на 22.08.2018р., дата набуття прав на акції відсутня. Повідомлен-
ня про намір придбання від власника акцій відповідно до статті 64-1 За-
кону України «Про акціонерні товариства» до товариства надходило.

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 О.М. Метелиця 

М.П. 19.09.2018

Публічне АкціОнерне ТОвАрисТвО «київМеТрОбуд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Бердичівська фабрика одягу»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00309105

3. Місцезнаходження емітента 13301 Житомирська обл. 
м. Бердичів 
Соборна площа, буд.1/2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

04143 21230 21093

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

bfo@emzvіt.com.ua

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

www.bfo.ho.ua

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

іі. Текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю обрання секретаря Наглядової ради Товари-

ства рішенням Наглядової ради Товариства від 21 вересня 2018 р. (Про-
токол засідання Наглядової ради № 1 від 21 вересня 2018 р.) Лінчик Жанна 
Миколаївна обрана секретарем Наглядової ради Приватного акціонерного 
товариства «Бердичівська фабрика одягу» строком до 24 квітня 2021 року 

або до її переобрання. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0.001498 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: начальник відділу праці та зарплати. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером 
(не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є 
незалежним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання голови Наглядової ради Товариства 
рішенням Наглядової ради Товариства від 21 вересня 2018 р. (Протокол 
засідання Наглядової ради № 1 від 21 вересня 2018 р.) Лоссон Жерар, 
Жюстен, Жозеф обраний головою Наглядової ради Приватного акціонер-
ного товариства «Бердичівська фабрика одягу» строком до 24 квітня 
2021 року або до його переобрання. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.006309 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протя-
гом останніх 5 років: директор. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є 
представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором).

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 стукало Галина іванівна 21 вересня 2018 року.

ПривАТне АкціОнерне ТОвАрисТвО «бердичівсЬкА фАбрикА ОдЯГу»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: сілЬсЬкО-

ГОсПОдАрсЬке ПривАТне АкціОнерне ТОвАри-
сТвО «МАШинО-ТеХнОлОГічнА сТАнціЯ «вОлО-
диМирАГрО». 2.Код за ЄДРПОУ: 30072488. 3.Місцезнаходження: 
44761, Волинська область, Володимир-Волинський р-н., c.Бегета. 4.Між-
міський код, телефон та факс: 0332-249090. 5.Електронна поштова адре-
са: reestock@ivf.ukrpack.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: agro.prat.ua. 
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

II. Текст повідомлення. На пiдставi заяви Ревiзора СГ ПрАТ МТС «ВО-
ЛОДИМИРАГРО» Переходько Г.М. про припинення виконання повнова-
жень ревiзора з 20.09.2018 року у зв'язку iз неможливiстю подальшого ви-
конання нею повноважень ревiзора: Припинено повноваження Ревiзора 
Переходько Галини Миколаївни (паспорт АС 534690 виданий Кiверцiвським 
РВ УМВС у Волинськiй обл. 12.03.1999р.). Перебувала на посадi з 
04.09.2015р. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду Ревiзора 
замiсть особи, повноваження якої припинено, не призначено нiкого.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. директор бугайчук р.в. Дата 21.09.2018р.

ТОвАрисТвО З ОбМеЖенОю відПОвідАлЬ-
нісТю «кОМПАніЯ З уПрАвліннЯ АкТивАМи 
«Герц» (Код ЕДРПОУ 35420159,далі Товариство) сповіщає про втра-
ту Свідоцтва №987 про внесення інституту спільного інвестування Не-
диверсифікованого закритого венчурного пайового інвестиційного 
фонду «Будівельні інвестиції «ГЕРЦ» (код за ЄДРІСІ 233987, надалі – 
Фонд),від 12.03.2010р. до Єдиного державного реєстру інституту спіль-
ного інвестування та Змін до тексту Регламенту Фонду затвердженого за-
гальними зборами учасників Товариства (Протокол б/н від 22.04.2010 р.) та 
затвердженого рішенням ДКЦПФР від19.08.2010р.. у зв’язку з знахо-
дженням документів в зоні АТО.

Генеральний директор  сосяк Т.в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Емітент – Публічне АкціОнерне ТОвАрисТвО 

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

емітентом для розкриття інформації: www.ukrcapital.com.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
20 вересня 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КА-

ПІТАЛ» (надалі – Банк), прийнято рішення (протокол № 90) :
1. Припинити 20.09.2018 року виконання обов’язків Голови Правління 

заступником Голови Правління Чечілем Євгеном Миколайовичем (не нада-
но згоду на розкриття паспортних даних). 

Чечіль Євген Миколайович перебував на посаді виконуючого обов’язки 
Голови Правління банку з 31.03.2018 р.

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

2. Призначити з 21.09.2018 року виконуючим обов’язки Голови Правлін-
ня ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ» заступника Голови Правління Пилипчук Лілію Володимирівну 
(не надано згоду на розкриття паспортних даних), на строк - до дати вступу 
на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякіна Івана Михайловича.

Пилипчук Лілія Володимирівна протягом останніх п'яти років обіймала 
посади: 2013 р. - 2014 р. ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» заступник Голови Правлін-
ня, член Правління; 2014 р. – по теперішній час ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ» заступник Голови Правління, член Правління. 

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

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

в.о. Голови Правління ПАТ «бАнк «укрАїнсЬкий кАПіТАл»  
Пилипчук л.в. 21.09.2018 р.

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНС-
ПРОЕКТ"; код за ЄДРПОУ 02494973; місцезнаходження 61072,
м.Харків, вул. 23 Серпня, б. 20-А; тел/факс (057) 341-21-91, 340-04-55; e-
mail: institut@promtrans.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет:
www.promtrans.com.ua.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення

про виплату дивiдендiв - 25.04.2018. Дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв - 03.10.2018 затверджена Наглядовою
радою (протокол засiдання вiд 19.09.2018). Розмiр дивiдендiв, що пiдляга-
ють виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 3000,0 тис.грн. Строк
виплати дивiдендiв - з 05.10.2018 по 31.12.2018. Спосiб виплати дивiден-
дiв - безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всi-
єї суми дивiдендiв в повному обсязi. Генеральний директор Волошин
П.З., підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 24 вересня 2018 р. 
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Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНА ФIРМА 

«ЛЬВIВ-СУПУТНИК»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79060, ЛЬВIВ, КНЯГИНI ОЛЬГИ, БУДИНОК 116
4. Код за ЄДРПОУ
13811487
5. Міжміський код та телефон, факс
/032/224 44 07 /032/224 44 07
6. Електронна поштова адреса
ulyana-laba@ukr.net

II. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 21.09.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фiондового ринку

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення роз-
міщено на сторінці http://suputnyc.pat.lviv.ua в мережі 

Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, звільне-
но, обрано 

або 
припинено 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

іденти-
фіка-

ційний 
код 

юри-
дичної 
особи

розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
20.09.2018 призначено Голова 

Комiсiї з 
припинення

Малех 
Лариса 

Євсеївна

- 82.9241

Зміст інформації:
20.09.2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-
СУПУТНИК» (Протокол №1 вiд 20.09.2018 року) прийнято рiшення про 
припинення емiтента шляхом перетворення його у Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК».
Комiсiя з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУ-
РИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» призначена у складi 3 осiб, пер-
сонально:

Голова комiсiї: 
Громадянка України, Малех Лариса Євсеївна, паспорт серiя КА №639945, 
виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 
27.11.1997 року, володiє 82,9241 % статутного капiталу емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - до закiнчення процедури пе-
ретворення. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: Голова Правлiння, 
Генеральний Директор Товариства.
20.09.2018 призначено Член комiсiї 

з припинен-
ня

Лаба Уляна 
Богданiвна

- 0

Зміст інформації:
20.09.2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-
СУПУТНИК» (Протокол №1 вiд 20.09.2018 року) прийнято рiшення про 
припинення емiтента шляхом перетворення його у Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК».
Комiсiя з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУ-
РИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» призначена у складi 3 осiб, пер-
сонально:
Член комiсiї: 
Громадянка України, Лаба Уляна Богданiвна, паспорт серiя КА №515160, 
виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 
09.03.1997 року, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - до закiнчення процедури пе-
ретворення. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: Член Правлiння, 
Головний бухгалтер.
20.09.2018 призначено Член комiсiї 

з припинен-
ня

Хома Ольга 
Михайлiвна

- 0

Зміст інформації:
20.09.2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-
СУПУТНИК» (Протокол №1 вiд 20.09.2018 року) прийнято рiшення про 
припинення емiтента шляхом перетворення його у Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК».
Комiсiя з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУ-
РИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» призначена у складi 3 осiб, пер-
сонально:
Член комiсiї: 
Громадянка України, Хома Ольга Михайлiвна, паспорт серiя КА №799251, 
виданий Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 28.04.1998 року, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - до закiнчення процедури пе-
ретворення. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: Член 
Правлiння,Заступник Голови Правлiння.

ПривАТне АкцIОнерне ТОвАрисТвО «ТурисТичнА фIрМА «лЬвIв-суПуТник»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

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

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 20.09.2018 ро-
ку, прийнято рiшення про надання згоди на укладання наступного значно-
го правочину:

Договору купівлі-продажу нежитлової нерухомості з  ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛБІНГ СЕЛЛЕР" (код ЄДРПОУ

42220321) на  загальну суму 59 427 250,00 (п'ятдесят дев'ять мільйонів
чотириста двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок),  у т.ч.
ПДВ - 9 904 541,67 ( дев'ять  мільйонів дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот со-
рок одна гривня 67 копійок).  Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiч-
ної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис.
грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вар-
тостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 34,63 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть голосiв,
що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначе-
ного рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти"
прийняття рiшення - 0 голосiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2. Директор О.М. Ботюк 21.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво) 19 вересня 2018 року (протокол засідання №157), на підставі Закону
України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства прийнято нас-
тупні рішення:

- припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Лихома-
нова Андрія Анатолійовича, паспорт серії АК №031631, виданий
13.02.1998р. Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській облас-
ті, який є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає
0,00000038535% статутного капіталу Товариства. На посаді Голови Наг-
лядової ради перебував з 26.04.2018р. по 18.09.2018р. Не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини;   

- обрати Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича
(паспорт 75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) - представника
акцiонера  "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить
98,66988% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  комерційний директор; з 07.07.2015р. по
30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-прези-
дент з суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по
12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по
теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших
юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Ви-
конавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІН-
ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (IN-
TERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ
АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.).
Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини;

- обрати членом Правління Товариства Решетника Олега Анатолійови-
ча, паспорт серії АО №348628 виданий Соборним РВ у м. Дніпропетровс-
ьку України в Дніпропетровській області 12 серпня 2016 року. Інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 03.02.2011р. по

10.12.2013р. - заступник начальника управління правового забезпечення
департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропет-
ровської міської ради; з 03.01.2014р. по 06.04.2014р. - начальник відділу
кадрів державного вищого навчального закладу "Національний гірничий
університет"; з 07.04.2014р. по 03.09.2014р. - завідувач юридичного відді-
лу апарату Самарської районної у місті Дніпропетровську ради та її вико-
навчого комітету; з 04.09.2014р. по 22.10.2014р. - головний державний ін-
спектор відділу правового забезпечення діяльності управління правової
роботи Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області; з
23.10.2014р. по 30.03.2015р. - головний державний інспектор відділу пра-
вового забезпечення діяльності управління правової роботи Головного уп-
равління ДФС у Дніпропетровській області; з 31.03.2015р. по 03.09.2015р.
- заступник директора департаменту з питань правового забезпечення
Департаменту транспорту і зв'язку Дніпропетровської міської ради; з
09.09.2015р. по 31.03.2016р. - заступник начальника управління-завідува-
ча сектора центру надання адміністративних послуг "Правобережний" уп-
равління адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровс-
ької міської ради; з 01.04.2016р. по 30.09.2016р. - заступник начальника
відділу благоустрою Комунального підприємства "УПРАВЛІННЯ КОНТРО-
ЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпропетровської міської ради; з
01.10.2016р. по 28.02.2017р. - заступник начальника Комунального під-
приємства "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніп-
ропетровської міської ради; з 01.03.2017р. по 10.11.2017р. - юрисконсульт
ТОВ "АВТОТРАНССЕРВІС"; з 13.11.2017р. по теперішній час - начальник
юридичного відділу ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ".  У інших юри-
дичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- обрати членом Правління Товариства Саніна Андрія Вікторовича, пас-
порт серії АЕ №023980 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області 15 листопада 1995 року. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
14.08.2009р. по 27.12.2013р. - начальник управління з планування вироб-
ництва та реалізації продукції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; з 23.01.2014р. по
22.05.2014р. - генеральний директор ТОВ "ТК "Урожай"; з 23.05.2014р. по
08.08.2014р. - директор з виробництва ТОВ "ЛАУФФЕР УКРАЇНА"; з
18.08.2014р. по 31.08.2014р. - керівник проекту з розвитку продаж звар-
них труб Управління продаж труб на ринках України Служби продаж ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 01.09.2014р. по 30.06.2015р. - керівник групи
складського напрямку Управління продаж труб на ринках України Служби
продаж ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 01.07.2015р. по 10.03.2017р. - на-
чальник Управління продаж труб на ринках України Служби продаж ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 13.03.2017р. по 13.05.2018р. - заступник комер-
ційного директора ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; з 14.05.2018р.
по теперішній час - директор комерційний ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ". У інших юридичних особах обіймає посади: за сумісництвом
заступник начальника управління матеріально-технічного забезпечення
ТОВ "МЗ "Дніпросталь" . Акціями Товариства не володіє та не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Голова Правління В.І.Макаренко 20.09.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«новокраматорський машинобудівний завод»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05763599
3. Місцезнаходження: 84305, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ор-

джонікідзе, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (06264) 6-94-11, (06264) 7-88-15, 

(06264) 7-22-49
5. Електронна поштова адреса: ztm@nkmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента

II. Текст Повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «НКМЗ» 20.09.2018 р. прийнято рiшення про 

дострокове припинення повноважень члена Правління ПрАТ «НКМЗ» 
Стадниченка Віталія Васильовича на пiдставi подання Голови Правлiння. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.4935%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа займала по-
саду з 15.03.2016 р. по 20.09.2018 р. Замiсть звiльненої посадової особи 
нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади: Голова Правління суков Геннадій сергі-
йович 

21.09.2018

ПривАТне АкціОнерне ТОвАрисТвО 
«нОвОкрАМАТОрсЬкий МАШинОбудівний ЗАвОд»

Приватне акціонерне товариство «Національна гомео-
патична спілка» повідомляємо, що 21 вересня 2018 року 

звільнено з посади головного бухгалтера Пивовар Оксану 
Іванівну.

ПривАТне АкціОнерне ТОвАрисТвО «нАціОнАлЬнА ГОМеОПАТичнА сПілкА»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

АкцIОнерне ТОвАрисТвО 
«ЄврОПейсЬкий ПрОМислОвий бАнк»

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

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

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства 
II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 

БАНК» (далi – Банк), що вiдбулися 30 липня 2018 року (Протокол №2/07/2018 
вiд 30.07.2018), на виконання вимог Закону України «Про внесення змiн до 
деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та за-
лучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16.11.2017 № 2210-VIII, 
прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства Банку з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних 
осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 19 вересня 2018 року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».

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

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

2. Найменування посади Голова Правлiння філенкова З.ю.
20.09.2018

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 ТОвАрисТвО «нАукОвО-

вирОбничий ценТр «ТрАнсМАШ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
30009065
3. Місцезнаходження 
61045 м.Харків пр.Отакара Яроша,18,оф 107
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0642)347203 (0642)347205
5. Електронна поштова адреса 
karpishyna@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.transmash.lugansk.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 

Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення 
1).18.09.2018 загальними зборами акціонерів було принято рішення по 

перетворенню ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ» у Товариство з обмеженою від-
повідальністю.;

Результати голосування - «за» 387260 голосів , що складає 100% голо-

сів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій ;

Повне найменування юридичної особи - правонаступника - ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
КОМПАНІЯ «ТРАНСМАШ»: ;

Порядок розподілу активів та зобов’язань - правонаступництво щодо 
всього майна, прав і обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосов-
но всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюють-
ся сторонами ;

Розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників):  
6 558 458,5 (шість мільйонів п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч чотириста 
п’ятдесят вісім) гривень 50 коп.;

Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю відбуваєть-
ся із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами 
у статутному капіталі Товариства. Розмір частки учасника у статутному ка-
піталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАШ» дорівнюватиме розміру загальної 
номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ». .

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 Мокроусов с.д.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
19.08.2018Р.

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

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

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ "КХТМ" від 20.09.2018 ро-
ку, прийнято рiшення про надання згоди на укладання наступного значно-
го правочину:

Договору купівлі-продажу нежитлової нерухомості з  ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛБІНГ СЕЛЛЕР" (код ЄДРПОУ

42220321) на  загальну суму 59 427 250,00 (п'ятдесят дев'ять мільйонів
чотириста двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок),  у т.ч.
ПДВ - 9 904 541,67 ( дев'ять  мільйонів дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот со-
рок одна гривня 67 копійок).  Вартiсть активiв ПрАТ "КХТМ" за даними рiч-
ної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 171 601 тис.
грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочинiв до вар-
тостi активiв ПрАТ "КХТМ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос-
тi становить 34,63 вiдсоткiв.

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голоси, кiлькiсть голосiв,
що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначе-
ного рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти"
прийняття рiшення - 0 голосiв.

Додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до значних, що не перед-
баченi законодавством, статутом ПрАТ "КХТМ" не визначенi.

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

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

2. Директор О.М. Ботюк 21.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВТОРМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00191454
3. Місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 74-74-644, 721-63-02
5. Електронна поштова адреса: vsheiko@vtorm.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товарис-
тво) 19 вересня 2018 року (протокол засідання №157), на підставі Закону
України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства прийнято нас-
тупні рішення:

- припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Лихома-
нова Андрія Анатолійовича, паспорт серії АК №031631, виданий
13.02.1998р. Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській облас-
ті, який є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає
0,00000038535% статутного капіталу Товариства. На посаді Голови Наг-
лядової ради перебував з 26.04.2018р. по 18.09.2018р. Не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини;   

- обрати Головою Наглядової ради Товариства Храйбе Фаді Зейновича
(паспорт 75 2543906, виданий 12.11.2015р. ФМС 77314) - представника
акцiонера  "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPE LIMITED), якому належить
98,66988% статутного капіталу Товариства. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 20.05.2013р. - по 31.03.2015р. - ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",  комерційний директор; з 07.07.2015р. по
30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-прези-
дент з суднобудування та промислових активів; з 01.07.2016р. по
12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", генеральний директор; з 20.01.2017р. по
теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор. У інших
юридичних особах обіймає посади: член Ради Директорів, Головний Ви-
конавчий Директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED); Голова
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" - представник акціонера "ІН-
ТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (IN-
TERPIPЕ LIMITED); Голова Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ";
Голова Наглядової ради ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"; директор НОРЗ
АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.).
Храйбе Ф.З. акціями Товариства не володіє та не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини;

- обрати членом Правління Товариства Решетника Олега Анатолійови-
ча, паспорт серії АО №348628 виданий Соборним РВ у м. Дніпропетровс-
ьку України в Дніпропетровській області 12 серпня 2016 року. Інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 03.02.2011р. по

10.12.2013р. - заступник начальника управління правового забезпечення
департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропет-
ровської міської ради; з 03.01.2014р. по 06.04.2014р. - начальник відділу
кадрів державного вищого навчального закладу "Національний гірничий
університет"; з 07.04.2014р. по 03.09.2014р. - завідувач юридичного відді-
лу апарату Самарської районної у місті Дніпропетровську ради та її вико-
навчого комітету; з 04.09.2014р. по 22.10.2014р. - головний державний ін-
спектор відділу правового забезпечення діяльності управління правової
роботи Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області; з
23.10.2014р. по 30.03.2015р. - головний державний інспектор відділу пра-
вового забезпечення діяльності управління правової роботи Головного уп-
равління ДФС у Дніпропетровській області; з 31.03.2015р. по 03.09.2015р.
- заступник директора департаменту з питань правового забезпечення
Департаменту транспорту і зв'язку Дніпропетровської міської ради; з
09.09.2015р. по 31.03.2016р. - заступник начальника управління-завідува-
ча сектора центру надання адміністративних послуг "Правобережний" уп-
равління адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровс-
ької міської ради; з 01.04.2016р. по 30.09.2016р. - заступник начальника
відділу благоустрою Комунального підприємства "УПРАВЛІННЯ КОНТРО-
ЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніпропетровської міської ради; з
01.10.2016р. по 28.02.2017р. - заступник начальника Комунального під-
приємства "УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА" Дніп-
ропетровської міської ради; з 01.03.2017р. по 10.11.2017р. - юрисконсульт
ТОВ "АВТОТРАНССЕРВІС"; з 13.11.2017р. по теперішній час - начальник
юридичного відділу ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ".  У інших юри-
дичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- обрати членом Правління Товариства Саніна Андрія Вікторовича, пас-
порт серії АЕ №023980 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області 15 листопада 1995 року. Інші
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з
14.08.2009р. по 27.12.2013р. - начальник управління з планування вироб-
ництва та реалізації продукції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ"; з 23.01.2014р. по
22.05.2014р. - генеральний директор ТОВ "ТК "Урожай"; з 23.05.2014р. по
08.08.2014р. - директор з виробництва ТОВ "ЛАУФФЕР УКРАЇНА"; з
18.08.2014р. по 31.08.2014р. - керівник проекту з розвитку продаж звар-
них труб Управління продаж труб на ринках України Служби продаж ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 01.09.2014р. по 30.06.2015р. - керівник групи
складського напрямку Управління продаж труб на ринках України Служби
продаж ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 01.07.2015р. по 10.03.2017р. - на-
чальник Управління продаж труб на ринках України Служби продаж ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; з 13.03.2017р. по 13.05.2018р. - заступник комер-
ційного директора ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"; з 14.05.2018р.
по теперішній час - директор комерційний ПАТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВ-
ТОРМЕТ". У інших юридичних особах обіймає посади: за сумісництвом
заступник начальника управління матеріально-технічного забезпечення
ТОВ "МЗ "Дніпросталь" . Акціями Товариства не володіє та не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

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

Голова Правління В.І.Макаренко 20.09.2018 р.

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

ПривАТне АкціОнерне ТОвАрисТвО «чуМАк»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
24106105
3. Місцезнаходження 
74800 місто Каховка Козацька, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0552) 448500 (0552) 448550
5. Електронна поштова адреса 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких 
стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення 
1).Дата отримання інформації: 18.09.2018;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 

особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЧУМАК» ;

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи 
(для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 41505418;

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

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 50,095968 %;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий 
пакет голосуючих акцій): 0%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або наймену-
вання та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо 
він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга воло-
діння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що 
діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає інформації ;

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

2).Дата отримання інформації: 18.09.2018;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридич-

ної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: REINDEL HOLDINGS LIMITED;

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-

говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи 
(для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій 227125: 

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

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 49,904027%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий 
пакет голосуючих акцій): 0%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або наймену-
вання та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо 
він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга воло-
діння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що 
діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає інформації;

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

3).Дата отримання інформації: 18.09.2018;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридич-

ної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED;

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи 
(для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 203349

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

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0,000001%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий 
пакет голосуючих акцій): 100%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або наймену-
вання та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо 
він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга воло-
діння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що 
діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає інформації;

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

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 К.П.Шевченко

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 
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рада приняла к рассмотрению проект 
госбюджета-2019

Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению за-
конопроект о государственном бюджете (№9000) на 
2019 год.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-
Украина», согласно процедуре, предусмотренной в 
ст.154 регламента Верховной Рады, Кабинет министров 
представил документ на пленарном заседании парла-
мента в пятницу.

«С этого момента парламент переходит к обсуждению 
этого бюджета. Уже на нашем поле обсуждение бюдже-
та… Теперь государственный бюджеты Украины для 
дальнейшей работы переходит в Верховную Раду», - 
сказал председатель парламента Андрей Парубий по-
сле представления проекта госбюджета-2019.

Согласно регламенту Рады, до 1 октября текуще-
го года народные депутаты будут подавать свои предло-
жения к документу, до 15 октября их рассмотрит главный 
комитет.

Верховная Рада должна утвердить в первом чтении 
проект госбюджета до 20 октября.

Переговоры между украиной и Мвф по 
дальнейшему сотрудничеству 

продолжаются - пресс-секретарь
Международный валютный фонд (МВФ) и власти 

Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему со-
трудничеству, заявил официальный представитель Фон-
да Джерри Райс.

«Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями 
Украины дальнейшую нашу поддержку макроэкономиче-
ской стабильности, реформ, экономического роста и 
возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У 
меня отсутствует информация о переговорах, которые 
все еще продолжаются», - сказал он на традиционном 
брифинге в Вашингтоне в четверг.

В свою очередь постоянный представитель МВФ в 
Украине Йоста Люнгман назвал конструктивными дис-
куссии с украинскими властями. «На протяжении по-
следних двух недель у миссии МВФ были конструктив-
ные дискуссии с властью Украины относительно 
политики и реформ, направленных на обеспечение ма-
кроэкономической стабильности и рост, а также относи-
тельно возможной финансовой помощи от Фонда в под-
держку таких мероприятий. Соответствующие 
обсуждения продолжаются», - цитирует Й.Люнгмана 
пресс-служба представительства МВФ в Украине.

Как сообщалось, миссия МВФ во главе с Роном ван 
Роденом с 6 по 19 сентября работала в Киеве. Предста-
вители Фонда обсудили с властями Украины последние 
экономические события и экономическую политику. В 
повестке подлежащих обсуждению вопросов была так-
же финансовая помощь от МВФ в поддержку политики, 
направленной на обеспечение макроэкономической ста-
бильности и дальнейшего движения экономики страны в 
направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя про-
грамма EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около 
$17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в 

$5  млрд первоначально предполагала ежеквартальный 
пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех 
траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение 
квартальных траншей в 2016-2018 годах до 
SDR0,44  млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с 
небольшой задержкой второй транш по этой программе 
на $1,7  млрд в начале августа 2015 года, после чего воз-
никла длительная пауза в связи с невыполнением ряда 
условий, политическим кризисом и сменой правитель-
ства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владими-
ром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о про-
должении финансирования возобновились, однако Фонд 
решил выделить третий транш в размере $1 млрд толь-
ко в середине сентября, четвертый – 3 апреля 
2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в сложном пере-
говорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд на-
стаивает на повышении цены газа для населения, кото-
рое, по разным оценкам, может составить от 30% до 
60%, в связи с ростом цен на международных рынках, 
тогда как премьер считает такое резкое повышение нео-
правданным.

По словам источника в правительстве, за это время 
украинская сторона предложила МВФ уже не менее 
восьми вариантов изменения формулы цены на газ, ко-
торые позволили бы уйти от «неподъемного для обыч-
ных граждан» повышения цены, на котором настаивает 
Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как 
правительство в минувшем году приняло решение о та-
ком повышении газовых цен, что позволило Украине по-
лучить транш кредита МВФ, однако впоследствии в од-
ностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 
19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, 
касающегося цен на газ, является критически важным для 
завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ 
программы. По ее словам, еще одно предусловие – со-
блюдение предельного дефицита госбюджета.

МХП просит владельцев еврооблигаций-
2020 гармонизировать ряд ковенант по ним 

с еврооблигациями-2024 и 2026
Агрохолдинг МХП обратился к держателям выпущен-

ных еврооблигаций с погашением в 2020 году, которых 
осталось в обращении на сумму $79,42 млн, с просьбой 
гармонизировать формулировку двух ковенант с форму-
лировкой ковенант более крупных выпусков облигаций с 
погашением в 2024 и 2026 годах.

Как отмечено в сообщении МХП на Лондонской фон-
довой бирже в четверг, агрохолдинг готов заплатить за 
согласие на такие изменения $5 за каждые $1000 номи-
нала еврооблигаций.

Речь идет о ковенантах в части задолженности по то-
варному финансированию и определениях «МСФО» и 
«Допустимые займы»

МХП поясняет, что такая гармонизация позволит ей 
эффективно финансировать все свои операции и при-
ступить к выборочным приобретениям в соответствии со 
стратегией группы, которая обычно требует возникнове-
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ния задолженности, обеспеченной активами целевых 
компаний или акционерным капиталом.

Компания подчеркивает, что на дату объявления со-
блюдает ковенанты, поддерживает коэффициент консо-
лидированного кредитного плеча ниже 3.0x и намерена 
делать это и далее.

Срок приема заявок в рамках такого предложения 
МХП истекает 4 октября.

Как сообщалось, МХП дважды – в 2017 и 2018 годах  – 
предлагал держателям еврооблигаций-2020 выкупать 
их, одновременно предлагая к размещению новые ев-
рооблигации с погашением соответственно в 2024 и 
2026 годах. По итогам тендера в мае 2017 компания по-
лучила предложения на выкуп ценных бумаг на 
$245,2 млн, а в марте-апреле этого года – на 
$416,183  млн.

«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим 
производителем курятины в Украине. Занимается также 
производством зерновых, подсолнечного масла, продук-
тов мясопереработки. Земельный банк компании по со-
стоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла по сравне-
нию с 2016 годом в 3,3 раза - до $230 млн, выручка - на 
13,4%, до $1,288 млрд. За первое полугодие 2018 года 
чистая прибыль МХП сократилась по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года на 10% - до $190 млн, вы-
ручка выросла на 16% - до $694 млн.

«укрспецэкспорт» по итогам независимого 
финаудита Baker Tilly готовит переход с 

2019г на международные стандарты 
финотчетности

Госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав 
госконцерна «Укроборонпром», планирует с 2019 года 
перейти на международные стандарты финансовой от-
четности (МСФО) по итогам проведенного Baker Tilly не-
зависимого финаудита компании, сообщила пресс-
служба госконцерна «Укроборонпром» в пятницу.

Как отмечается в сообщении, по результатам аудита 
установлено, что финотчетность спецэкспортера за 
2017 год, составленная согласно украинским стандар-
там бухгалтерского учета (УСБУ), достоверно отражает 
во всех существенных аспектах финансовое состояние 
компании, ее финансовые результаты и денежные по-
токи за указанный период, за исключением влияния во-
просов, описанных в разделе «Основание для выраже-
ния мнения с оговоркой».

Как уточняют в «Укроборонпроме», госкомпания 
«Укрспецэкспорт» стала первым из представляющих 
общественный интерес крупных предприятий госкон-
церна, проведших независимый финаудит. Выбор ауди-
торской компании проведен в соответствии с критерия-
ми для госпредприятий 1-й группы, определенных 
постановлением Кабинета министров N390 от 4 июня 
2015 года.

«В настоящее время независимые финансовые ауди-
ты на разных этапах проходят и на других предприятиях 
концерна. Аудиторам предоставляется доступ ко всей 
необходимой информации и отчетности», - отмечается в 
сообщении.

Baker Tilly - украинская компания в составе междуна-
родной Baker Tilly International со штаб-квартирой в Лон-
доне, специализируется на предоставлении услуг в сфе-
ре аудита, бизнес-консалтинга, независимой оценки, 
бухгалтерского и управленческого учета. Компания ве-
дет деятельность на украинском рынке с апреля 
1999 года в соответствии с законом Украины «Об ауди-
торской деятельности», принятыми международными 
стандартами аудита (МСА) и этики Международной фе-
дерации бухгалтеров.

«Укрспецэкспорт» является уполномоченным государ-
ственным посредником в осуществлении внешнеэконо-
мической деятельности в сфере экспорта-импорта про-
дукции и услуг, подлежащих экспортному контролю. С 
декабря 2010 года по решению правительства, «Укрспе-
цэкспорт» и его дочерние предприятия входят в состав 
госконцерна «Укроборонпром».

В 2017 году чистая прибыль «Укрспецэкспорта» по 
УСБУ возросла на 33,26% по сравнению с 2016 годом - 
до 143,96 млн грн, чистый доход сократился на 42,79% 
- до 1 млрд 204,17 млн грн.

Как сообщалось, в настоящее время «Укроборон-
пром» в рамках заявленной в 2016 году стратегии ре-
формирования, по итогам объявленного в 2017 году тен-
дера готовит проведение независимого международного 
аудита госконцерна. Готовящийся аудит пройдет в три 
этапа: юридический, экономический и стратегический, 
частью которого будет технический аудит. В числе потен-
циальных участников тендера - мировые аудиторские 
компании из США, стран ЕС, Израиля. Общая стоимость 
аудита оценивается в около $5 млн (130 млн грн), срок 
предоставления консалтинговых услуг - до 30 июня 
2020 года.

Украина увязывает успешное проведение реформы 
«Укроборонпрома» с расширением технологической и 
промкооперации с США в ОПК и наращиванием ВТС. В 
настоящее время Украина осуществляет ВТС на миро-
вом рынке вооружений почти с 80 странами.

цены на нефть стабильны после падения 
накануне, Brent на уровне $78,78 за 

баррель
Нефтяной рынок стабилизировался в пятницу после 

падения по итогам предыдущей сессии на фоне призыва 
американского президента Дональда Трампа к ОПЕК 
обеспечить снижение цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет 
$78,78 за баррель, что на $0,08 (0,1%) выше уровня за-
крытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты по-
дешевели на $0,7 (0,88%) - до $78,7 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опу-
стилась к этому времени на $0,05 (0,07%) - до $70,27 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии контракты сни-
зились в цене на $0,45 (0,64%) - до $70,32 за баррель.

«Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на 
нефть!», - написал Д.Трамп в Twitter.

«Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас 
они бы недолго оставались в безопасности, и все же они 
продолжают стремиться к все более и более высоким 
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ценам на нефть. Мы это запомним!» - говорится в твите 
американского президента.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило 
со ссылкой на осведомленные источники, что Саудов-
ская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по 
крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок 
приспосабливается к последствиям американских санк-
ций в отношении Ирана.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча 
министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ми-
нистр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в 
ней участия.

Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на 
все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана.
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23. ПРАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 11
24. ПРАТ СПЕЦТЕХНІКА 5
25. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА» 5
26. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКІФІЯ» 7
27. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 2
28. ПРАТ ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЛЬВІВ-СУПУТНИК» 10
29. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 1
30. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 4
31. ПРАТ ЧУМАК 12

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 № 18182
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
21.09.2018 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУбЛІКОВАНІ:


