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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 № 1843 (зі змінами), підпункту 1) пункту 4 гла-
ви 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій та їх обігу, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013 р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014 р. за № 171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-
депозитарний центр «ГЛОБАЛ», 04073, м. Київ, 
провул. Куренівський, 19/5, код за ЄДРПОУ: 35093607, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія А), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія А) товариства з обмеженою від-
повідальністю «Інформаційно-депозитарний центр 
«ГлоБал». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
(серія А) Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Інформаційно-депозитарний центр «ГЛОБАЛ» від 
15  травня 2013 року № 75/2/2013, видане Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата ви-
дачі 27 серпня 2013 року, анульовано – розпорядження 
№ 113-Кф-С-о від 02 липня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 
№ 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за № 2128/24660 (зі змінами), та наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ІС - Холдинг»: 76014, 
м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, буд. 10, ідентифіка-
ційний код юридичної особи: 35276543, на скасування 
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Пайового 
венчурного недиверсифікованого закритого інвестицій-
ного фонду «Південь-ІС-Холдинг» у зв’язку з його лікві-
дацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів пайового венчурного недиверсифікова-
ного закритого інвестиційного фонду «південь-ІС-
Холдинг» товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «ІС - Холдинг»: 
на загальну суму 1 000 000 (один мільйон) гривень у кіль-
кості 1 000 (одна тисяча) штук номінальною вартістю 
1  000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію 
прос пекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового 
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №125, 4 липня 2018 р. 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

венчурного недиверсифікованого закритого інвестицій-
ного фонду «Південь-ІС-Холдинг» Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Компанія з управління активами 
«ІС - Холдинг», що зареєстрований 12.03.2008 року Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифі-
кованого закритого інвестиційного фонду «Південь-ІС-
Холдинг» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ІС - Холдинг» від 

12.03.2008 року № 1069, що видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0310-СІ від 02 липня 2018 року. 

03.07.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.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: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

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

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство) 27 червня 2018 року (протокол засідання Наглядової
ради №569), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Ста-
туту Товариства та Положення про Правління Товариства прийнято рішен-
ня про:

1) припинення повноважень Голови Правління Товариства Копаєва Євге-
на Миколайовича, паспорт серії АК №572536, виданий 13 липня 1999 року

Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, з 27
червня 2018 року, за власним бажанням. На посаді Голови Правління пе-
ребував з 20 травня 2015 року по 27 червня 2018 року. Акціями Товарис-
тва не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;

2) обрання з 28 червня 2018 року члена Правління Костенка Сергія Олек-
сійовича, паспорт серії АЕ  №484161, виданий 10 січня 1997 року Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, особою, яка
тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 02.12.2013р. по 30.09.2014р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер; з 01.10.2014р. по 12.05.2015р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
13.05.2015р. по 03.10.2017р.  - ПрАТ "Нікопольський ремонтний завод", Го-
лова Правління; з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумісництвом у ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
04.10.2017р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер.
У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не воло-
діє та не має непогашеної 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.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління С.О.Костенко
02.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
02.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 02.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 173 на суму
80 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  80 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
03.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
27.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 27.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 171 на суму
90 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  90 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 17,73%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління  

Петренко О.Ф. 
02.07.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.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: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

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

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство) 27 червня 2018 року (протокол засідання Наглядової
ради №569), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Ста-
туту Товариства та Положення про Правління Товариства прийнято рішен-
ня про:

1) припинення повноважень Голови Правління Товариства Копаєва Євге-
на Миколайовича, паспорт серії АК №572536, виданий 13 липня 1999 року

Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, з 27
червня 2018 року, за власним бажанням. На посаді Голови Правління пе-
ребував з 20 травня 2015 року по 27 червня 2018 року. Акціями Товарис-
тва не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;

2) обрання з 28 червня 2018 року члена Правління Костенка Сергія Олек-
сійовича, паспорт серії АЕ  №484161, виданий 10 січня 1997 року Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, особою, яка
тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 02.12.2013р. по 30.09.2014р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер; з 01.10.2014р. по 12.05.2015р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
13.05.2015р. по 03.10.2017р.  - ПрАТ "Нікопольський ремонтний завод", Го-
лова Правління; з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумісництвом у ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
04.10.2017р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер.
У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не воло-
діє та не має непогашеної 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.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління С.О.Костенко
02.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
02.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 02.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 173 на суму
80 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  80 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
03.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
27.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 27.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 171 на суму
90 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  90 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 17,73%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління  

Петренко О.Ф. 
02.07.2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 «Бе-
риславський машинобудівний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00211004
3. Місцезнаходження : 74300 Херсонська область, м.Берислав, вул. Вве-

денська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: (05546)7-49-38; (05546)7-54-83
5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.bmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про обрання на посаду прийнято Наглядовою радою Приват-

ного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод» від 

03.07.2018 року, Протокол №7. Посадова особа Снітко Микола Петрович, 
обрана на посаду Голови Наглядової ради. Строк, на який призначено осо-
бу: з 03.07.2018 року до наступних річних зборів Товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник міністра Мініс-
терства транспорту та зв’язку, директор по розвитку ТОВ «Укрпроммаш». 
Володiє часткою в статутному капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником акціонера. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ін-
формація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала 
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  дрижак в.в.
03.07.2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «БериСлавСьКий машиноБудІвний Завод»

шановні акціонери
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«уКраЇнСьКа нацІональна роЗраХунКова 
КартКа»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРА-
ЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 
23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, 
с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – За-
гальні збори).

У відповідності до законодавства, зокрема, частини 5 статті 47 Закону 
України «Про акціонерні товариства», згідно із Статутом Товариства та 
враховуючи інтереси Товариства, дата проведення Загальних зборів при-
значена на 20 липня 2018 року. Загальні збори Товариства проходитимуть 
за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. орда-
ша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні при-
міщення). Початок Загальних зборів о 08:30.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 20 липня 
2018 року з 08:00 до 08:15 за адресою проведення Загальних зборів на 
підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які 
мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 го-
дину 16 липня 2018 року.
порядок денний Загальних зборів, затверджений наглядовою радою 

товариства:
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції. 
4. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Това-

риства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства 

шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) То-

вариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом 

викладення його у новій редакції.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-

млення про проведення Загальних зборів, а саме на 02.07.2018, загальна 
кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них 
кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих акцій.

Внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного цих Загальних зборів, законодавством не передбачається.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право 
призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність 
на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною осо-
бою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиня-
ють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 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 іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити за-
вдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загаль-
них зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник по-
винен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 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 представника на Загальних 
зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних 
зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:
• для фізичної особи – паспорт або документ, що дозволяє ідентифіку-

вати особу, визначений законодавством України;
• для представників акціонерів за довіреністю – паспорт та довіреність, 

оформлену згідно з вимогами законодавства.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати 
проведення Загальних зборів – у офісі Товариства за адресою: м. Київ, 
вул. Воздвиженська, б. 51-а, офіс 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий 
час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення 
Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за 
ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є 
Перший заступник Голови Правління Шлюєв Максим Євгенійович, теле-
фон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо 
Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua 

наглядова рада 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«уКраЇнСьКа нацІональна роЗраХунКова КартКа»
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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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧУМАК»
2. Код за ЄДРПОУ 
24106105
3. Місцезнаходження 
74800 місто Каховка Козацька, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 
0552 448500 0552 448550
5. Електронна поштова адреса 
office@chumak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

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

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особа-
ми, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та 
її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше від-
сотків, простих акцій акціонерного товариства

II. текст повідомлення 
1).Дата вчинення дії: 27.06.2018;
Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують 

дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 10,00 грн., 
що дорівнює номінальній вартості 1 акції (відповідно до п.2 ст.22 За-
кону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не 
має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вар-

тість). Ринкова вартість 100% акцій Товариства, визначена суб’єктом 
оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю 
«КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ», код за 
ЄДРПОУ 40905021 (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 961/16 
від 28.11.2016, виданий ФДМУ) станом на 12 лютого 2018 року, стано-
вила 1,00 грн.

Дата набуття такого пакета (дата депонування глобального серти-
фікату): 26.06.2018; 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника 
(власників) акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ «ЧУМАК»;

Ідентифікаційний код: 41505418;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій 

до набуття права власності на такий пакет акцій: 0,00000286455%;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голо-

суючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі 
наявності інформації): 0,00000286455%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій 
після набуття права власності на такий пакет акцій: 50,095968316%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голо-
суючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі 
наявності інформації): 50,095968316%.

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) 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЧумаК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.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: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

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

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство) 27 червня 2018 року (протокол засідання Наглядової
ради №569), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Ста-
туту Товариства та Положення про Правління Товариства прийнято рішен-
ня про:

1) припинення повноважень Голови Правління Товариства Копаєва Євге-
на Миколайовича, паспорт серії АК №572536, виданий 13 липня 1999 року

Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, з 27
червня 2018 року, за власним бажанням. На посаді Голови Правління пе-
ребував з 20 травня 2015 року по 27 червня 2018 року. Акціями Товарис-
тва не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;

2) обрання з 28 червня 2018 року члена Правління Костенка Сергія Олек-
сійовича, паспорт серії АЕ  №484161, виданий 10 січня 1997 року Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, особою, яка
тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 02.12.2013р. по 30.09.2014р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер; з 01.10.2014р. по 12.05.2015р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
13.05.2015р. по 03.10.2017р.  - ПрАТ "Нікопольський ремонтний завод", Го-
лова Правління; з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумісництвом у ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
04.10.2017р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер.
У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не воло-
діє та не має непогашеної 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.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління С.О.Костенко
02.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
02.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 02.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 173 на суму
80 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  80 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
03.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
27.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 27.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 171 на суму
90 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  90 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 17,73%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління  

Петренко О.Ф. 
02.07.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.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: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

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

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство) 27 червня 2018 року (протокол засідання Наглядової
ради №569), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Ста-
туту Товариства та Положення про Правління Товариства прийнято рішен-
ня про:

1) припинення повноважень Голови Правління Товариства Копаєва Євге-
на Миколайовича, паспорт серії АК №572536, виданий 13 липня 1999 року

Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, з 27
червня 2018 року, за власним бажанням. На посаді Голови Правління пе-
ребував з 20 травня 2015 року по 27 червня 2018 року. Акціями Товарис-
тва не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;

2) обрання з 28 червня 2018 року члена Правління Костенка Сергія Олек-
сійовича, паспорт серії АЕ  №484161, виданий 10 січня 1997 року Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, особою, яка
тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 02.12.2013р. по 30.09.2014р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер; з 01.10.2014р. по 12.05.2015р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
13.05.2015р. по 03.10.2017р.  - ПрАТ "Нікопольський ремонтний завод", Го-
лова Правління; з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумісництвом у ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
04.10.2017р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер.
У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не воло-
діє та не має непогашеної 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.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління С.О.Костенко
02.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
02.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 02.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 173 на суму
80 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  80 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
03.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
27.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 27.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 171 на суму
90 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  90 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 17,73%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління  

Петренко О.Ф. 
02.07.2018 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «РЕЗОНАНС».
2. Код за ЄДРПОУ: 19095026.
3. Місцезнаходження: 50069, Дніпропетровська область, місто Кри-

вий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон /факс: 0564- 92- 26- 48.
5. Електронна поштова адреса: sales@ekka.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

осіб емітента.
II. текст повідомлення

2.1. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 02.07.2018 р. згідно рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 
02.07.2018 р. (Протокол № 02/07/2018).

Підстава такого рішення: необхідність переобрання Генерального 
директора Товариства.

Припинено повноваження Генерального директора ПрАТ «РЕЗО-
НАНС» Волинського Георгія Пилиповича у зв’язку з прийняттям поза-
черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 
02.07.2018 р. рішення про припинення повноважень Генерального ди-
ректора ПрАТ «РЕЗОНАНС». 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 53,6 %. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 53 600,00 грн. (536 простих 

іменних акцій).
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 

13.11.2017 року. 
Паспортні дані посадової особи: згоду на розкриття паспортних да-

них посадова особа не надала.
2.2. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 02.07.2018 р. згідно рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 
02.07.2018 р. (Протокол № 02/07/2018).

Підстава такого рішення: необхідність переобрання Генерального 
директора Товариства.

Обрано на посаду Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Во-
лонцевіч Тамару Володимирівну у зв’язку з прийняттям позачерговими 
загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 р. 
рішення про обрання Генерального директора Товариства. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0 %. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. (0 акцій).
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має. 
Строк, на який призначено особу: 5 (п’ять) років. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 

п’яти років: начальник відділу автоматизації ПрАТ «РЕЗОНАНС», на-
чальник відділу технічної підтримки ПрАТ «РЕЗОНАНС», виконавчий 
директор ПрАТ «РЕЗОНАНС». 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук (0 % у 
статутному капіталі Товариства)

Паспортні дані посадової особи: згоду на розкриття паспортних да-
них посадова особа не надала.

2.3. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 02.07.2018 р. згідно рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 
02.07.2018 р. (Протокол № 02/07/2018).

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання 
складу Наглядової ради в зв'язку з прийняттям позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року рішення про утворення в Товаристві 
Наглядової ради згідно затвердженої зазначеними зборами нової редак-
ції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Волинський Георгій Пилипович обраний на посаду члена Наглядової 
ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 53,6 %. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 53 600,00 грн. (536 простих 

іменних акцій).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС», Генеральний директор ПрАТ «РЕЗО-
НАНС».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 536 простих 
іменних акцій (53,6 % у статутному капіталі Товариства).

Волинський Георгій Пилипович є акціонером, кандидатуру Волин-
ського Георгія Пилиповича на обрання членом Наглядової ради вніс ак-
ціонер Некрасов Геннадій Олександрович (156 простих іменних акцій 
або 15,6 % у статутному капіталі ПрАТ «РЕЗОНАНС»).

Паспортні дані посадової особи: згоду на розкриття паспортних да-
них посадова особа не надала.

2.4. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 02.07.2018 р. згідно рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 
02.07.2018 р. (Протокол № 02/07/2018).

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання 
складу Наглядової ради в зв'язку з прийняттям позачерговими загальни-
ми зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року рішення про утворення в Товаристві 
Наглядової ради згідно затвердженої зазначеними зборами нової редак-
ції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Некрасов Геннадій Олександрович обраний на посаду члена Нагля-
дової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 15,6 %. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 15 600,00 грн. (156 простих 

іменних акцій).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член 

Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 156 простих 

іменних акцій (15,6 % у статутному капіталі Товариства).
Некрасов Геннадій Олександрович є акціонером, кандидатуру Не-

красова Геннадія Олександровича на обрання членом Наглядової ради 
вніс акціонер Волинський Георгій Пилипович (536 простих іменних акцій 
або 53,6 % у статутному капіталі ПрАТ «РЕЗОНАНС»).

Паспортні дані посадової особи: згоду на розкриття паспортних да-
них посадова особа не надала.

2.5. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 02.07.2018 р. згідно рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 
02.07.2018 р. (Протокол № 02/07/2018).

Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засідан-
ні Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року (Протокол 
№ 1/2018).

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання 
Голови Наглядової ради зі складу обраних позачерговими загальними 
зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕ-
ЗОНАНС» від 02.07.2018 року членів Наглядової ради.

Некрасов Геннадій Олександрович обраний на посаду Голови На-
глядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 15,6 %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 15 600,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член 

Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 156 простих 

іменних акцій (15,6 % у статутному капіталі Товариства).
Некрасов Геннадій Олександрович є акціонером, кандидатуру Не-

красова Геннадія Олександровича на обрання членом Наглядової ради 
вніс акціонер Волинський Георгій Пилипович (536 простих іменних акцій 
або 53,6 % у статутному капіталі ПрАТ «РЕЗОНАНС»).

Паспортні дані посадової особи: згоду на розкриття паспортних да-
них 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. Генеральний директор 
прат «реЗонанС»  _____________  Волонцевіч Т.В. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  03.07.2018 р.
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «реЗонанС»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 22927045
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. 

"Є"
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 364-02-00 (044) 364-02-66 

5. Електронна поштова адреса kanc@centrenergo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.centrenergo.com

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

II. текст повідомлення
27.06.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (про-

токол №10/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, 
а саме на укладання з ДП «Одеський нафтопереробний завод» Дого-
вору поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 250 000,00 грн. для 

оплати ДП «Одеський нафтопереробний завод» послуг згiдно з Дого-
вором про надання послуг з охорони публiчної безпеки та порядку вiд 
18.06.2018 № Б-3/22-18.

Вартiсть активiв ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 10 073 652 тис.грн.

Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв 
ПАТ «Центренерго» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 0,00248 вiдсоткiв.

Статутом ПАТ «Центренерго» визначено додатковi критерiї 
вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. 
п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства незалежно вiд вартостi, надання 
фiнансової допомоги вiдноситься до значних правочинiв.

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 Громко я.а.
виконуючий обов'язки 
генерального директора 
пат "центренерГо"

(під-
пис)

(ініціали та прізвище керівни-
ка)

М.П.
(дата)

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво “центренерГо”

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БершадьБуд»

(далі – Товариство або ПрАТ «БЕРШАДЬБУД»), код ЄДРПОУ 01350920, 
місцезнаходження: 24400, Вінницька область, місто Бершадь, 

вулиця Ярослава Мудрого, будинок 200 Б
повідомляє про призначення на 19 липня 2018 року позачергових 

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БЕР-
ШАДЬБУД» о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за 
адресою: 24400, вінницька область, місто Бершадь, вулиця ярослава 
мудрого, будинок 200 Б, приміщення актової зали. 

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у 
позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори), буде 
проводитися з 09:00 до 09:45 години.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати доку-
мент, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме 
Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися Депозитарною 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 іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено за-
вданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на За-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «БЕРШАДЬБУД», яким надсилатимуться письмові повідомлення про 
проведення Загальних зборів акціонерів - 04 липня 2018 року.

Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) – 502 000 про-
стих іменних акцій. Із них, загальна кількість голосуючих цінних паперів 
(штук) – 438 700 простих іменних акцій.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «БЕРШАДЬБУД», які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів - 13 липня 2018 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товари-
ства «БЕРШАДЬБУД» скликаються Наглядовою радою Товариства відпо-
відно до вимог Частини 5. Статті 47. Закону України «Про акціонерні това-
риства» у зв’язку з чим, акціонери позбавляються права вносити пропозиції 
до Порядку денного.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних збо-
рів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години 
години в кабінеті № 1 за місцезнаходженням Товариства, а саме: 24400, 
Вінницька область, місто Бершадь, вулиця Ярослава Мудрого, буди-
нок 200 Б. 

В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за 
адресою: 24400, Вінницька область, місто Бершадь, вулиця Ярослава Муд-
рого, будинок 200 Б, приміщення актової зали.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами по підготовці до позачергових Загальних зборів акціонерів- 

Головний бухгалтер Коваль Ольга Іванівна. Контактний телефон: 
067-185-15-57.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розмі-
щена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту по-
рядку денного: http://atbershadbud.com.ua/.

проеКт порядКу денноГо 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.
2.Обрання Робочих органів для проведення позачергових Загальних 

зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря. 
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних збо-

рів акціонерів Товариства. 
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загаль-

них зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного това-

риства «БЕРШАДЬБУД» шляхом перетворення його в Товариство з обме-
женою відповідальністю «БЕРШАДЬБУД».

7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реорга-
нізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.

8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення. 
9.Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товари-

ства «БЕРШАДЬБУД». 
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо: 
- складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення 

обов'язкового викупу належних їм акцій;
- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в по-

рядку та у строк, що передбачені чинним законодавством; 
- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених 

до Товариства;
- проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачергови-

ми Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціо-
нерного товариства «БЕРШАДЬБУД» шляхом перетворення його в Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «БЕРШАДЬБУД».

11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються пов-
новаження:

- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, перелік яких за-
тверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про 
право вимоги обов’язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати 
здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- повідомляти кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кре-
диторів на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними збора-
ми акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства 
«БЕРШАДЬБУД» шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою 
відповідальністю «БЕРШАДЬБУД»;

- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного зако-
нодавства України.

Голова наглядової ради 
прат «БершадьБуд»  охрименко олександр миколайович
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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 друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО РАДОМИШЛЬСЬКИЙ 
«АГРОХIМ»

2. Код за ЄДРПОУ 05488650
3. Місцезнаходження 12201, м. Радмишль, вулиця 

Отамана Мордалевича, будинок 26
4. Міжміський код, телефон та факс (04132)43222 (04132)43222
5. Електронна поштова адреса tiras_2007@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://agrohim.ctlxy.org

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента 
або суду

II. текст повідомлення
27 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв було прийняте 

рiшення про про припинення Товариства шляхом перетворення Приватно-
го акцiонерного товариства Радомишльський «Агрохiм» у Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю Радомишльський «Агрохiм», яке буде право-
наступником всiх прав та обов’язкiв Приватного акцiонерного товариства 
Радомишльський «Агрохiм». 

Метою припинення Приватного акцiонерного товариства Радомишль-
ський «Агрохiм» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Радомишльський «Агрохiм» є мiнiмiзацiя витрат Товари-
ства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як 
приватне акцiонерне товариство. Змiна органiзацiйно-правової форми до-
зволить уникнути цiлого ряду витрат на послуги, що не мають безпосеред-
нього вiдношення до господарської дiяльностi Товариства i сумарна 
вартiсть яких досягає значних розмiрiв. 

Рiшення було прийнято одноголосно.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Радомишльський «Агрохiм» 

буде повним правонаступником всiх прав та обов'язкiв Приватного 
акцiонерного товариства Радомишльський «Агрохiм».

Товариство правонаступник буде знаходитись за адресою 12201, Жито-
мирська обл., Радомишльський р-н, м. Радомишль, вул. Отамана Морда-
левича, буд. 26.

Статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Радо-
мишльський «Агрохiм» буде складати 325 166,25 (триста двадцять п’ять 
тисяч сто шiстдесят шiсть гривень двадцять п’ять копiйок), зменшеного на 
загальну номiнальну вартiсть акцiй, що не пiдлягають обмiну вiдповiдно до 
Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Обмiн акцiй Приватного акцiонерного товариства Радомишльський 
«Агрохiм» на частки учасника в статутному капiталi Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю Радомишльський «Агрохiм» здiйснюється таким чи-
ном, щоб розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Радомишльський «Агрохiм» дорiвнював розмiру статутно-
го капiталу Приватного акцiонерного товариства Радомишльський «Агрохiм» 
на момент прийняття рiшення про припинення шляхом перетворення.

Всi акцiонери (їх правонаступники) Приватного акцiонерного товариства 
Радомишльський «Агрохiм», акцiї яких не були викупленi, стають заснов-
никами (учасниками) пiдприємницького товариства – правонаступника.

Розподiл частки учасника в статутному капiталi Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю Радомишльський «Агрохiм» вiдбувається iз збере-
женням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статут-
ному капiталi Приватного акцiонерного товариства Радомишльський 
«Агрохiм». Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
пiдприємницького товариства – правонаступника та розподiляються серед 
його учасникiв. Коефiцiєнт конвертацiї акцiй у частки 1:1 

Не пiдлягають конвертацiї акцiї Приватного акцiонерного товариства 
Радомишльський «Агрохiм», власниками яких є акцiонери, якi звернулися 
до Приватного акцiонерного товариства Радомишльський «Агрохiм» з ви-
могою про обов'язковий викуп належних їм акцiй та якi мають таке право.

Грошовi виплати акцiонерам в процесi перетворення Приватного 
акцiонерного товариства Радомишльський «Агрохiм» не передбачаються, 
крiм випадку обов’язкового викупу акцiонерним товариством належних 
акцiонеру акцiй.

Не пiдлягають обмiну акцiї товариства, що перетворюється, викупленi цим 
товариством, якi на дату прийняття рiшення про припинення товариства шля-
хом перетворення не проданi та/або не анульованi вiдповiдно до Закону Украї-
ни «Про акцiонерi товариства». Такi акцiї пiдлягають анулюванню в порядку, 
встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Щодо умов обов’язкового викупу акцiй:
Встановити, що кожний акцiонер – власник простих акцiй Товариства 

має право вимагати здiйснення обов’язкового викупу Товариством належ-
них йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загаль-
них зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про 
припинення Товариства шляхом перетворення. У такому випадку Товари-
ство зобов’язане викупити належнi акцiонерам акцiї з додержанням вимог 
Закону України «Про акцiонернi товариства».

Товариство протягом не бiльш як п’яти робочих днiв пiсля прийняття 
загальними зборами рiшення про припинення Товариства шляхом пере-
творення, шляхом надсилання простих поштових повiдомлень повiдомляє 
акцiонерiв, якi мають право вимагати обов’язкового викупу акцiй, про право 
вимоги обов’язкового викупу акцiй iз зазначенням:

1) цiни викупу акцiй;
2) кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;
3) загальної вартостi у разi викупу акцiй товариством;
4) строку здiйснення акцiонерним товариством укладення договору та 

оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов’язковий 
викуп акцiй).

Перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйснення обов’язкового 
викупу належних їм акцiй, складається на пiдставi протоколу про пiдсумки 
голосування (протоколiв) Лiчильної комiсiї з пiдрахунку голосiв за питання-
ми порядку денного, з яких було прийнято рiшення про припинення Товари-
ства шляхом перетворення. Цiна викупу акцiй не може бути меншою, нiж їх 
ринкова вартiсть, i визначається в порядку, встановленому Законом Украї-
ни «Про акцiонернi товариства». Цiна викупу акцiй розраховується станом 
на день, що передує дню опублiкування в установленому порядку 
повiдомлення про скликання Загальних зборiв, на яких було прийнято 
рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення.

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 _________ 

(підпис)
Присяжнюк Сергiй Степанович 
(ініціали та прізвище керівника)

директор 03.07.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво радомишльСьКий «аГроХIм»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 37243279
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ вул. Саксаганського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 206-15-07 044 206-15-07
5. Електронна поштова адреса kudrya@pzcu.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації pzcu.gov.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 

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято в.о. голови Правління від 

02.07.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу в.о. голови 

Правління І. Марченко від 02.07.2018 № 608-к.
Посадова особа Чорна Ірина Михайлівна (паспорт: серія ЕМ номер 

392949 виданий 26.11.1999 р. Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Лу-
ганській області), призначена на посаду Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: не встановлено.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний 

бухгалтер ТОВ «Інтерком», головний бухгалтер ТОВ «Нова-Хім», головний 
бухгалтер ТОВ «Укрслот».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,000 акцій.

пуБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«дерЖавна продовольЧо-Зернова КорпорацІя уКраЇни»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (для 
опублікування)

І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНIГIВСЬКА 
ГОРIЛКА»Код за ЄДРПОУ 31597869 Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, 
вул. Котляревського, 38 код тел/ф (0462)777-899 Електронна адресаoffice@
vodka.cn.ua Адреса в Інтернетдля розкриття 31597869.smida.gov.ua Вид 
особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення Повноваження Жигуна Григорiя Iвановича на 

посадi члена Наглядової ради припинено 02.07.2018 без прийняття рiшення 
вiдповiдним органом управлiння (загальними зборами акцiонерiв) в зв'язку зi 
смертю (свiдоцтво серiї I-ЕЛ № 325469 отримано емiтентом 02.07.2018). На 
посадi члена Наглядової ради перебував 9 р. 1 мiс. Вiдсутня згода на роз-
криття паспорту. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягався. Володiє акцiями емiтента у розмiрi 75,6444 % статут-
ного капiталу Товариства. На дану посаду нiкого не обрано

ІІІ. Підтверджую достовірність інформації Голова правлiння 
Базалiнський I в. 02.07.18

приватне аКцIонерне товариСтво 
«ЧернIГIвСьКий лIКеро-ГорIлЧаний Завод «ЧернIГIвСьКа ГорIлКа»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬ-
КИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50
Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.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: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента

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

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство) 27 червня 2018 року (протокол засідання Наглядової
ради №569), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Ста-
туту Товариства та Положення про Правління Товариства прийнято рішен-
ня про:

1) припинення повноважень Голови Правління Товариства Копаєва Євге-
на Миколайовича, паспорт серії АК №572536, виданий 13 липня 1999 року

Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, з 27
червня 2018 року, за власним бажанням. На посаді Голови Правління пе-
ребував з 20 травня 2015 року по 27 червня 2018 року. Акціями Товарис-
тва не володіє та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини;

2) обрання з 28 червня 2018 року члена Правління Костенка Сергія Олек-
сійовича, паспорт серії АЕ  №484161, виданий 10 січня 1997 року Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, особою, яка
тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" обрано на невизначений строк. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: з 02.12.2013р. по 30.09.2014р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер; з 01.10.2014р. по 12.05.2015р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
13.05.2015р. по 03.10.2017р.  - ПрАТ "Нікопольський ремонтний завод", Го-
лова Правління; з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумісництвом у ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування; з
04.10.2017р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер.
У інших юридичних особах посад не обіймає. Акціями Товариства не воло-
діє та не має непогашеної 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.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління С.О.Костенко
02.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
02.07.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 02.07.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 173 на суму
80 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  80 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 15,76%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
03.07.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

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

Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)
27.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме

на участь Банку 27.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депозит-
них сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 171 на суму
90 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:  90 000 тис.
грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiд-
сотках) складає 17,73%.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління  

Петренко О.Ф. 
02.07.2018 р.

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

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: приват-
не аКцІонерне товариСтво «БериСлавСьКий 
машиноБудІвний Завод»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00211004;  
3. Місцезнаходження : 74300 Херсонська область, м.Берислав, вул. Вве-
денська, 73; 4. Міжміський код, телефон та факс: (05546)7-49-38;  
(05546)7-54-83; 5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://www.bmz.com.ua; 7. Вид особливої 
інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про зміни в складі посадових осіб прийнято Наглядовою радою 

Приватного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний за-
вод» від 02.07.2018 року, Протокол №6. 

Припинення повноважень Голови Наглядової ради виконано на підставі 
поданого посадовою особою за два тижні письмового повідомлення При-
ватному акціонерному товариству «Бериславський машинобудівний завод», 
у відповідності з частиною першою статті 57 Закону України «Про акціонерні 
товариства», пп.9.7.2.1. п.9.7.2. Статуту Приватного акціонерного товари-
ства «Бериславський машинобудівний завод», та пп. 7.2.1. п. 7.2. Положен-
ня про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Бериславський 
машинобудівний завод». Посадова особа Боровик Микола Васильович, яка 
займала посаду Голови Наглядової ради Товариства, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емітента: 0,000006%. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі: 0,25 грн. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 06.04.2017 р. по 02.07.2018 р. Замість звільненої особи 
на посаду Голови Наглядової ради Товариства нікого не обрано. 

Припинення повноважень Члена Наглядової ради – представника 
акціо нера виконано відповідно пункту 9.3.12. Статуту Приватного акціонер-
ного товариства «Бериславський машинобудівний завод», та пункту 3.12. 
Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Бе-
риславський машинобудівний завод». Посадова особа Лагута Валерій Во-
лодимирович, яка займала посаду Члена Наглядової ради, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 06.04.2017 р. по 02.07.2018 р. 

Посадова особа Снітко Микола Петрович, обрана на посаду Члена На-
глядової ради – представника акціонера. Строк, на який призначено особу: 
з 02.07.2018 року до наступних річних зборів Товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник міністра Міністер-
ства транспорту та зв’язку, директор по розвитку ТОВ «Укрпроммаш». 
Володiє часткою в статутному капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Посадова особа є представником акціонера. 

Звільнені та призначені посадови особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про паспортні дані від-
сутня оскільки посадови особи не надал згоди на її розкриття.

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Голова правління дрижак в.в. 02.07.2018 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«АЛЬФА-БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 490-1645 

+38 (044) 490-1645
5. Електронна поштова адреса ssbo@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://alfabank.ua/investor-relations

7. Вид особливої інформації Відомості про факти лістингу/
делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі

II. текст повідомлення
1. 03.07.2018 р., на фондовiй бiржi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi – ПАТ «ФБ «Перспекти-
ва») вiдбувся делiстинг облiгацiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АЛЬФА-БАНК» (далi – ПАТ «АЛЬФА-БАНК») серiї К загальною 
номiнальною вартiстю 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень, загальною 

кiлькiстю 300 000 (триста тисяч) штук. 2. Дiя була вчинена щодо 100 (ста) 
вiдсоткiв випуску облiгацiй ПАТ «АЛЬФА-БАНК» серiї К. 3. Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств видане Нацiональною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку за реєстрацiйним № 96/2/2013, дата 
реєстрацiї «13» червня 2013 р., дата видачi «23» вересня 2013 р. 4. Тип 
цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї звичайнi (незабезпеченi) 
вiдсотковi iменнi. 5. Рiшення про включення облiгацiй до лiстингу було 
прий нято Головою Правлiння ПАТ «АЛЬФА-БАНК», про що укладено договiр 
з ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 28 грудня 2015 р. 6. Рiшення про делiстинг 
прийнято 03.07.2018 р. ПАТ «ФБ «Перспектива», рiшення про змiну рiвня 
лiстингу не приймалось. 7. Станом на 03.07.2018 р. жоднi цiннi папери 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не перебували у лiстингу. 8. Дата, з якої цiннi папери 
бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх де лiстингу: 
03.07.2018 р., у зв’язку з закiнченням строку обiгу та погашенням.

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 михайльо в.в.
Голова правлiння 
пат «альфа-БанК»

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.07.2018
(дата)

пуБлIЧне аКцIонерне товариСтво «альфа-БанК»
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Госбюджет украины в I пол.-2018 
недовыполнен по доходам на 3,1%, 

в июне  – на 12,2% – Госказначейство
Доходы госбюджета Украины по итогам первого полу-

годия 2018 года составили 463,18 млрд грн, отставание 
от плановых показателей выросло до 3,1% с 0,6% по ито-
гам пяти месяцев и с 1,8% по итогам четырех месяцев.

Как сообщает Государственное казначейство в поне-
дельник, по сравнению с I полугодием прошлого года до-
стигнут рост доходов на 13,7%.

Поступления в общий фонд за январь-июнь-2018 со-
ставили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 
20,9% лучше показателя января-июня-2017.

Госказначейство уточняет, что доходы госбюджета в 
июне 2018 года составили 79,33 млрд грн, что на 
10,98  млрд грн, или 12,2%, меньше планового показате-
ля. Согласно его данным, по сравнению с июнем про-

шлого года бюджетные поступления возросли на 
10,19  млрд грн, или 14,7%.

Общий фонд получил в минувшем месяце 
71,78  млрд  грн, что на 13,6% меньше плана и на 13% 
превышает показатель годичной давности.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые 
поступления за шесть месяцев 2018 года принесли бю-
джету 190,22 млрд грн, что на 1,96 млрд грн, или 1%, 
больше планового показателя, тогда как таможенные – 
150,07 млрд грн, не дотянув 5,07 млрд грн, или 3,3% до 
плана. По сравнению с шестью месяцами прошлого года 
налоговые показатели в этом году возросли на 17,2%, 
таможенные – на 8,7%. В Государственной фискальной 
службе (ГФС) невыполнение плана по доходам 
объясняют более высоким курсом гривни по сравнению 
с прописанным в госбюджете.

В июне поступления по налогам составили 
25,71 млрд грн, что на 8,7% выше ожидаемого уровня и 

На позачергових загальних зборах учасників товариСтва З 
оБмеЖеною вІдповІдальнІСтю «КомпанІя З 
управлІння аКтивами «ІфК», було прийнято рішення 
№ 1/0307-18 від 03 липня 2018 р., щодо дострокової ліквідації Пайового 
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Аргос» 
(на далі – Фонд). 

Ліквідаційна Комісія Фонду, у зв’язку розпочатою процедурою ліквідації 
Фонду, повідомляє про порядок та строк пред'явлення кредиторами вимог 

до Фонду.
Ліквідаційна Комісія просить надсилати вимоги кредиторів на протязі 

двох місяців з дня опублікування цього повідомлення за адресою:
- 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,16-22, 
- телефон/факс: (044)363-12-09.
Кредитору необхідно надіслати копії документів належним чином засвід-

чені на підставі яких виникли зобов’язання між Фондом та кредитором.
Голова ліквідаційної комісії 
Захарчук р.м.

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
приватне аКцIонерне товариСтво 

«уКраЇнСьКий науКово-доСлIдницьКий I 
КонСтруКторСьКий IнСтитут по роЗроБцI 

машин I уСтатКування для перероБКи 
плаСтиЧниХ маС, Гуми I штуЧноЇ шКIри» 

«уКрндIплаСтмаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com 

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

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою Товариства 02.07.2018 р. прийнято рішення призна-

чити на час перебування Голови Правління ПрАТ «УкрНДІпластмаш» Кова-
ленко Катерини Георгіївни у відпустці по вагітності та пологам тимчасово 
виконуючим обов'язків Голови Правління першого заступника Голови Прав-
ління - Мостовенко Світлану Олександрівну. Строк, на який призначено, - з 
02 липня 2018 року по 30 жовтня 2018 року включно. Підстава такого рі-
шення - лист непрацездастності Коваленко К.Г. по вагітності та пологах. 
Акціями Товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала призначена особа протягом останніх п'яти років, 
- перший заступник Голови Правління, бухгалтер.

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

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

2. т.в.о.Голови правління мостовенко С.о.  03.07.2018

НОВИНИ
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на 24,2% лучше июня-2017. Таможенные поступления 
за июнь оказались на 5,7% ниже запланированного уров-
ня – 24,42 млрд грн, превысив показатель прошлого года 
всего на 4,2%.

В целом июньский план по ГФС был перевыполнен 
относительно плановых показателей на 1,2%. Поступле-
ния составили 50,13 млрд грн, что лучше показателя 
июня-2017 на 6 млрд грн, или на 13,6%.

Как уточнило Госказначейство, за І полугодие 
этого года НДС был возмещен на суму 64,43 млрд грн, 
что на 13,1% больше показателя І полугодия 2017 года. 
В том числе июньское возмещение составило 
9,63 млрд  грн по сравнению с 11,2 млрд грн в мае 
этого года и 9,1  млрд грн в июне прошлого.

Доходы местных бюджетов в июне 2018 года состави-
ли 18,61 млрд грн, что на 10,9% превышает прошлогод-
ний показатель, а в целом за І полугодие местные 
бюджеты получили 111,65 млрд грн, что на 16,4% боль-
ше показателя шести месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления еди-
ного социального взноса (ЕСВ) в июне-2018 увеличи-
лись к июню-2017 на 26,6% – до 21,12 млрд грн, а за 
полугодие– на 27,8%, до 107,73 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2017 году воз-
росли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, а расходы – на 
22,5%, до 839,24 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2018 году определены 
в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы  – 
на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).

нБу разработал методические 
рекомендации по управлению рисками в 

платежных системах
Национальный банк Украины (НБУ) разработал мето-

дические рекомендации по управлению рисками в 
платежных системах украинских банков и небанковских 
учреждений.

Как сообщается на сайте центробанка, указанный до-
кумент подготовлен в поддержку конструктивного диало-
га и партнерства с участниками платежного рынка, а так-
же с целью улучшения функционирования платежных 
систем и уменьшения рисковости их деятельности.

Методические рекомендации Нацбанка содержат общую 
информацию о системе управления рисками, а также о рис-
ках платежной системы (правовые, финансовые, коммер-
ческие, операционные и т.д.) и механизмы управления ими.

НБУ напоминает, что организация денежных перево-
дов и расчетов относится к одной из рисковых сфер дея-
тельности, в том числе, из-за сложности процедур и ин-
струментов, используемых платежными организациями, 
высокой мобильности и оперативности расчетов, а также 
быстрого развития новых технологий и систем дистанци-
онного банковского обслуживания. При этом возмож-
ность возникновения и реализации рисков со временем 
только возрастает, что может негативно влиять на участ-
ников платежных систем и их пользователей.

Регулятор уверен, что соблюдение разработанных ре-
комендаций способствует повышению эффективности 
управления рисками в платежных системах.

«В документе учтен лучший международный опыт 
центральных банков и рекомендации экспертов миссий 
Всемирного банка и Международного валютного фонда 
по вопросам оверсайта платежных систем. Рекоменда-
ции НБУ предназначены для применения на практике 
платежными организациями платежных систем-
резидентов, что поспособствует повышению качества 
документов, подаваемых регулятору в соответствии с 
законодательством», - указано в сообщении.

НБУ также напоминает, что Комплексной программой 
развития финансового сектора Украины до 2020 года 
предусмотрено усовершенствование оверсайта 
платежных систем в части управления рисками.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АЛЬФА-БАНК 9

2. ПРАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 2

3. ПРАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 9

4. ПРАТ БЕРШАДЬБУД 5

5. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-3 10

6. ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 6

7. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 9

8. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 3

9. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 3

10. ТОВ КУА «ІФК» (ПЗНВІФ «АРГОС») 10

11. ПАТ МТБ БАНК 7

12. ПРАТ РАДОМИШЛЬСЬКИЙ «АГРОХІМ» 6

13. ПРАТ РЕЗОНАНС 4

14. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА 2

15. ПРАТ УКРНДІПЛАСТМАШ 10

16. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 5

17. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» 8

18. ПРАТ ЧУМАК 3
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18125
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
03.07.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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