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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 реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих прат «новокахов-
ський комбінат хлібопродуктів» (вул. Промислова, 13, 
м. Таврійськ, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74988, 
код за ЄДРПОУ: 00952389) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Новокаховський комбінат хлібо-
продуктів» — розпорядження № 287-Кф-З від 24 ве-
ресня 2018 року. 

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

«26» вересня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих прат «агрокульту-
ра» (вул. Грабовського, буд. 11, м. Львів, 79013, код за 
ЄДРПОУ: 23268047) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Агрокультура» (код за ЄДРПОУ: 23268047)  – 
розпорядження № 285-Кф-З від 21 вересня 
2018 року. 

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

«25» вересня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих пат «дніпротеле-
ком» (вул. Будівельників, буд. 34, м. Дніпро, 49055, код 
за ЄДРПОУ: 24422088) на зупинення обігу акцій у зв’язку 
з ліквідацією, зупинено обіг акцій ПАТ «Дніпротелеком» 
(код за ЄДРПОУ: 24422088) – розпорядження  
№ 286-Кф-З від 21 вересня 2018 року. 

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

«25» вересня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту ліцензування професій-
них учасників фондового ринку, відповідно до пункту 5 
розділу ІV Положення про порядок припинення пайового 
інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11.2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 17.12.2013 за №2128/24660 (зі змінами), та 
наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІФК», 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22, іден-
тифікаційний код юридичної особи: 33743672, на скасу-

вання реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Па-
йового закритого недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду «Аргос» у зв’язку з його ліквідаці-
єю, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних серти-
фікатів пайового закритого недиверсифікованого 
венчурного інвестиційного фонду «аргос» товари-
ства з обмеженою відповідальністю «КомпанІя З 
УправлІння аКтивами «ІфК» на загальну суму  
500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень, у кількості 
500 000 (п’ятсот тисяч) штук, номінальною вартістю  
1 000,00 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію 
проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що зареє-
стрований 26.03.2012 року Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Па-
йового закритого недиверсифікованого венчурного ін-
вестиційного фонду «Аргос» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «ІФК» від 26.03.2012 року № 00057, що видане На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку – розпорядження № 0315-СІ від 25 вересня 
2018 року. 

25.09.2018 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-

Вайдманн"
2. Код за ЄДРПОУ: 00278735
3. Місцезнаходження: 11602, м. Малин, вул. Приходька, 66
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133 67223, 04133 53343
5. Електронна поштова адреса: Olga.Lukianenko@weidmann-

group.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.weidmann-mpm.
com/uk

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

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою (протокол №5 від 20.09.2018) надано згоду 

на внесення змін до Договору №SE3-30000118, укладеного між 
ПрАТ "Вайдманн-МПФ" та ТОВ "ВІВА ДЕКОР", Україна, 10.01.2018, 
щодо продажу паперу-основи для шпалер в частині збільшення 
ціни на продукцію та загальної суми договору до 103 200 тис. грн., 
що складає 24,98% від вартості активів. Вартість активів товари-
ства станом на 31.12.2017 складає 413 173 тис.грн. Загальна кіль-
кість голосів по цьому питанню - 3, кількість голосів, що проголосу-
вали "за" - 3.

Наглядовою радою (протокол №5 від 20.09.2018) надано згоду 
на внесення змін до Договору №РО4-20300118, укладеного між 
ПрАТ "Вайдманн-МПФ" та MondiPaperSalesGmbH, Австрія, 
12.12.2017, щодо придбання целюлози хвойної сульфатної небіле-
ної в частині збільшення ціни на продукцію та загальної суми дого-
вору до 1 500 тис. Євро (49 500 тис. грн.), що складає 11,98% від 
вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2017 
складає 413 173 тис.грн. Загальна кількість голосів по цьому питан-

ню - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3.
Наглядовою радою (протокол №5 від 20.09.2018) надано згоду 

на внесення змін до Договору №РО4-20300318, укладеного між 
ПрАТ "Вайдманн-МПФ" та KotkamillsAbsorbexOy, Фінляндія, 
16.04.2018, щодо придбання основи для крепування-крафт паперу 
в частині збільшення його загальної суму до 3 300 тис. Євро 
(108  900 тис. грн.), що складає 26,36% від вартості активів. Вар-
тість активів товариства станом на 31.12.2017 складає  
413 173  тис. грн. Загальна кількість голосів по цьому питанню - 3, 
кількість голосів, що проголосували "за" - 3.

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. текст повідомлення 
Наглядовою радою (протокол №5 від 20.09.2018) надано згоду 

на укладення правочину з Weidmann ElectricalTechnology AG щодо 
продажу ізоляційного паперу MD ECO на загальну суму до 
200  тис.  Євро (6 600 тис. грн.), що складає 1,6% від вартості акти-
вів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2017 складає 
413  173 тис.грн. Weidmann ElectricalTechnology AG (ідентифікацій-
ний номер СНЕ-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрас-
се 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є стороною правочину і афілі-
йованою особою акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 
25% голосуючих акцій товариства. Сторони правочину перебувають 
під контролем третьої особи - Корпорації Weidmann Holding AG. За-
гальна кількість голосів по цьому питанню - 1, кількість голосів, що 
проголосували "за" - 1. 

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

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

Голова правління  волга І.а.
20.09.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
"малинСьКа паперова фабриКа-вайдманн"
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «днІпровСьКа хвиля». 1.2. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 02798976. 1.3. Місцезнаходження емітента: 
39754, полт. обл., с. Келеберда, пров. рибацький, 22. 1.4. Міжміський код 
та телефон: (066) 4068289. 1.5. Електронна поштова адреса: argo-kremen@
ukr.net. 1.6. Сторінки в мережі Інтернет: pratdnkhvulya.prat.ua. 1.7. Вид 
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб

2. текст повідомлення
2.1. Зміни відбулись на засіданні наглядової ради 21.09.2018р. 

(прот. № 3 від 21.09.2018р.), в зв'язку з поданою заявою про звільнення за 

власним бажанням з посади директора Собакар Анатолія Михайловича.
Звільнено: директор Собакар Анатолій Михайлович (ФО не надала зго-

ди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. кап.- 0%. На посаді з 08.10.2016р. 
по 21.09.2018р. призначено: директор Заліський Юрій Олександрович (ФО 
не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. кап.- 0 %. Обіймав 
посади: менеджер з постачання, головний механік ТОВ «Укрбудтранстрейд». 
Призначено на посаду з 24.09.2018р. на 5 років. Вищезазначені посадові 
особи непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не мають.

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

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

директор  Заліський Ю.О.

до уваги акціонерів

пУблІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «ЧернІГІвавтоСервІС» 

(надалі – товариство)
Місцезнаходження Товариства: 
Україна, 14037, обл. Чернігівська, м. Чернігів, вул.Громадська (Бори-

сенка), буд.39.
Повідомляємо про скликання «01» листопада 2018 р. о 09 годині 

00 хв. позачергових Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС» (надалі – Загальні Збори), 
Код ЄДРПОУ 03119724, місце проведення за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 14037, обл. Чернігівська, м.Чернігів, вул. Громадська 
(борисенка), буд.39, в залі засідань (2-й поверх). Реєстрація акціонерів 
та їх представників в день за місцем проведення позачергових Загальних 
Зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 30 хв.

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

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-
ня повноважень членів лічильної комісії. 

2. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів Това-
риства. 

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про зміну типу Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства. 
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвер-

дження Статуту Товариства в новій редакції
7. Призначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Това-

риства в новій редакції та осіб, які уповноважуються на здійснення держав-
ної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції 
внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціоне-
рів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення 
про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Директора Товариства. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких догово-
рів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких догово-
рів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного За-
гальних Зборів: pat-chas.in.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних Зборів, а саме 20.09.2018 року, загаль-
на кількість акцій складає 3 005 320 штук простих акцій, з них кількість голо-
суючих акцій становить 2 712 291 штука. 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних 
Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 14037, м. Чернігів, 
вул. Громадська (Борисенка), буд.39, приймальня, щоденно у робочі дні з 
14.00 - 17.00, а в день проведення Загальних Зборів за місцем їх проведен-
ня за адресою: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), 
буд.39, зал засідань (2-й поверх). Посадова особа відповідальна за пись-
мові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Товариства – юрисконсульт Руденко Валентин 

Миколайович (тел. 050-061-60-03).
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 

проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Това-
риства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Про-
позиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у 
члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція 
до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із 
зазначенням прізвища (найменування) 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 кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 
Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше від-
сотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту по-
рядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку 
денного Загальних Зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 
направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на 
підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних 
Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із 
запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про 
відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів 
надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту 
його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про від-
мову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів. 
Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до 
проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
Зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 26.10.2018 року у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати до-
кументи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – 
документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 
право брати участь та голосувати на Загальних Зборах. Уповноважена осо-
ба (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товари-
ства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваже-
ного органу про надання Керівнику повноважень щодо участі та 
голосування на Загальних зборах акціонерів. 

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 НКЦПФР порядку. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи ви-
дається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Збо-
рах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдан-
ня щодо голосування, представник вирішує 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 пред-
ставникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити сво-
го представника на Загальних Зборах. Надання довіреності на право участі 
та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих За-
гальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представ-
ника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька пред-
ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 
видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох 
осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється 
за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Генеральний директор _____________________  Козир в.о. 
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повІдомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності 

пУблІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «ЗаКритий 

недиверСифІКований венЧУрний 
Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд 

«ІнвеСт-Гарант»
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС», 
код за ЄДРПОУ: 35197650 (надалі – ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС»), що 

діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТ-ГАРАНТ», код за ЄДРПОУ: 36035944 
(надалі – Фонд), на підставі Договору № 1/28-09-16/ВКІФ про управління 
активами Фонду від 23.09.2016 р., повідомляє, що 25 вересня 2018 року 
позачерговими Загальними зборами Учасників Фонду (РІШЕННЯ ЄДИНО-
ГО УЧАСНИКА №2 від 25.09.2018 р.) було прийняте рішення про продо-
вження строку діяльності Фонду на 10 (десять) років та визначено, що 
строк діяльності Фонду становить 20 (двадцять) років з дня внесення відо-
мостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного ін-
вестування, а саме до 07 грудня 2028 року.

У зв’язку із прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фон-
ду, ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» здійснює обов’язковий викуп акцій Фонду 
в його учасників, які не голосували за прийняття відповідного рішення.

2. порядок викупу акцій в учасників фонд здійснюється у наступ-
ному порядку:

2.1. Місце подання заявок про викуп акцій Фонду.
Заявка подається учасником особисто або надсилається поштою за 

адресою: 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської/ вул. Кирило – Мефодіїв-
ська, буд. 12/16.

2.2. Перелік документів, які необхідно подати фізичним і юридич-
ним особам для викупу акцій та здійснення розрахунків з учасника-
ми Фонду:

Для фізичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

в додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); 

- засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
- засвідчений фізичною особою документ, що містить відомості про ре-

єстраційний номер облікової картки платника податків;
- засвідчена в установленому порядку копія виписки з рахунку у цінних 

паперах учасника Фонду складену станом на дату прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду;

- засвідчена в установленому порядку копія довідки банку про відкриття 
поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.

Для юридичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

в додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 

паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); 

- належним чином засвідчені копії документів, необхідних для ідентифі-
кації, верифікації та вивчення учасника Фонду, 

що визначені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- засвідчена в установленому порядку копія виписки з рахунку у цінних 
паперах учасника Фонду складену станом на дату прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду;

- засвідчена в установленому порядку копія довідки банку про відкриття 
поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі 
або оформлені неналежним чином не розглядаються.

2.3. Розрахункова вартість акцій, за якою здійснюватимуться 
розрахунки з учасниками Фонду:

Викуп акцій Фонду у зв’язку з продовженням строку його діяльності буде 
здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття 
зазначеного рішення: 25 вересня 2018 року.Розрахункова вартість акцій, за 
якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду визначається як 
результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість ак-
цій Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду, а кількість акцій, які викуповуються 
в учасника Фонду, не може перевищувати кількості акцій, власником яких 
він був на день прийняття зазначеного рішення.Розрахункова вартість 
1  (однієї) акції Фонду, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками 
Фонду становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

2.4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників 
Фонду: Дата початку приймання заявок від учасників Фонду: 25 вересня 
2018 року.Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду: 24 груд-
ня 2018 року (включно).

2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:
Строк проведення розрахунків за викуплені акції Фонду не повинен пе-

ревищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації акти-
вів Фонду, але не пізніше 24 квітня 2019 року.

2.6. Застереження щодо депонування коштів на ім’я учасника в 
банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу 
його акцій, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі якщо учасник Фонду, який відповідно до Заявки на викуп цінних 
паперів передав акції Фонду, не звернувся за отриманням коштів в уста-
новлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у 
разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою 
(внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів 
тощо), ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» зобов’язана протягом 10 (десяти) 
робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення роз-
рахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному 
нормативно-правовими актами НКЦПФР.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном 
(044)  239-25-28.

директор тов «КУа «СиСтема плЮС»  Сендзюк С. м.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "КРУШИНСЬКИЙ 
ПТАХIВНИЧИЙ КОМПЛЕКС"

2. Код за ЄДРПОУ 30967249
3. Місцезнаходження 08635, Київська обл., 

Василькiвський р-н, с. Крушинка, 
вул. Колгоспна, 11

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 354-29-60 (044) 354-29-60
5. Електронна поштова адреса kpk@kruptako.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kruptako.pat.ua/

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

II. текст повідомлення
Посадова особа, Директор Товариства Мальована Наталiя 

Олександрiвна (Паспорт: серiя ТТ № 110042, виданий ТУМ-2 
Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16 березня 2012 р. ), 
звiльнена з посади за власним бажанням рiшенням Наглядової Ради Това-

риства вiд 21 вересня 2018 р., Протокол засiдання Наглядової Ради 
№21/09/18. Дата звiльнення 01 жовтня 2018 р. Посадова особа перебувала 
на посадi з 17 вересня 2013 р. Посадова особа акцiями емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа, Директор Товариства Дiденко Сергiй Володимирович 
(паспорт: серiя СК 001012, виданий 05 травня 1995 року мiським 
вiддiленням № 1 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi), 
рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 21 вересня 2018 р., Протокол 
засiдання Наглядової ради №21/09/18, призначений на посаду з 02 жовтня 
2018 р. строком на 3 роки до 02 жовтня 2021 р. Iншi посади, якi посадова 
особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора 
комерцiйного ТОВ "ЯСЕНСВIТ", начальник вiддiлу комерцiйного; директор 
департаменту - виробнича площадка Макарiв; директор комерцiйний ТОВ 
"ОВОСТАР". Посадова особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади мальована наталiя 

олександрiвна
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

24.09.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво "КрУШинСьКий птахIвниЧий КомплеКС"
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-
Ство «СвеСьКий наСоСний Завод»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05785454
3. Місцезнаходження: 41226, Сумська обл., ямпiльський р-н.,  

смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 77-91-54 (05456) 6-33-01
5. Електронна поштова адреса: snz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.snz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. текст повідомлення
1. У відповідності до рішення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (надалі – емі-
тент) від 25.09.2018 року (протокол №25/09/18 від 25.09.2018 року) надано 
згоду на вчинення емітентом значного правочину (надалі – правочин), а 
саме: на укладання Договору поставки №П-839327/09/18 від 25.09.2018 року 
з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-
СМЦ» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15А, код 
ЄДРПОУ 32036829) предметом якого є поставка металопродукції, на за-
гальну суму 9 500 тис.грн. 

Предметом зазначеного правочину є поставка металопродукції, згідно 
Рахунків.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 9 500 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 74 351 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 12,78%.

Загальна кількість голосів в наглядовій раді емітента – 3 голоси, кіль-
кість голосів, що взяли участь у засіданні наглядової ради при прийнятті 
вищезазначеного рішення – 2 голоси, кількість голосів, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 2 голоси, кількість голосів, що проголосували 
«проти» прийняття рішення – 0 голосів, кількість голосів, що не брали 
участь у засіданні наглядової ради при прийнятті вищезазначеного рішен-
ня – 1 голос.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту емітента, вiдсутнi.

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  _________ а.б. циган
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  25.09.2018 року
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «СвеСьКий наСоСний Завод»

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - пУблІЧне аКцІонерне 

товариСтво «аКцІонерний КомерцІйний банК 
«траСт-КапІтал» 

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – KAA@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відомості 
про зміну складу посадових осіб

ІІ. текст повідомлення
24.09.2018 року На пiдставi Рiшення акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-

капiтал» №9/2018 виключено зi складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» Бардацького Олександра Васильовичаа (паспорт СО №540087, 
виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 19.12.2000р.) - у зв’язку 
iз вiдмовою Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, 
нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України у 
погодженнi Бардацького О.В. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» (рiшення вiд 14.09.2018р. № 281). Припиняє повноважен-
ня на посадi Члена Наглядової Ради (незалежного члена) ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» з дня прийняття такого рiшення, на посадi перебував з 
04.06.2018 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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

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

2. Голова правління пат «аКб «траст-капітал»          Кравченко п.І. 

У зв’язку із отриманням 21.09.2018 року письмового повідомлення від 
акціонера БНП Паріба, якому належить 60 % акцій АТ «УкрСиббанк» (нада-
лі – Банк), про заміну свого представника в Спостережній Раді Банку, а 
саме Жан-Марка Бюрезі (Jean-Marc BURESI) на Венсана Меца (Vincent 
METZ), повноваження Жан-Марка Бюрезі як члена Спостережної ради 
припиняються з 21.09.2018 року, а Венсан Мец набуває повноважень чле-
на Спостережної ради з 21.09.2018 року. 

Протягом останніх 5 років до призначення членом Спостережної Ради 
АТ «УкрСиббанк» Венсан Мец займав посади Заступника керівника депар-
таменту ключових партнерів БНП Паріба Персонел Файненс, Франція, та 
Заступника Голови Правління БНП Паріба Персонел Файненс, «ПФ Ін-
сайд», Франція.

Часткою у статутному капiталi Венсан Мец не володiє. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

ат «УКрСиббанК»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації «Київоблгаз»

2. Код за ЄДРПОУ 20578072
3. Місцезнаходження 08150 Київська обл., м. Боярка, Шевченка, 178
4. Міжміський код, телефон та факс 04598-3-52-52 0-44-205-53-66
5. Електронна поштова адреса maiia.reva@kvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kv.104.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 
Рішенням Наглядової ради, протокол № 21/09-2018 від 21.09.2018р. 

Припинено повноваження члена Правління Товариства, Кишкаря Павла 
Олексійовича. Рішення прийнято на підставі результатів голосування з п.1 
порядку денного засідання Наглядової ради «Про припинення повнова-
жень члена Правління Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

Голова правління дронов д.С.

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІї «КиївоблГаЗ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні ві-
домості1. Повне найменування емітента: ЗаКрите аКцIонерне 
товариСтво «Сонат». 2. Код за ЄДРПОУ: 23493956. 3.Місце-
знаходження: 04201, м.Київ, Полярна, будинок 8. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: 098) 411-45-03 (050) 411-72-87, немає. 5. Електронна пошто-
ва адреса: nmkondyk@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
23493956.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента. II. текст повідомлення рiшення прийня-
те загальними зборами акцiонерiв ЗаКритоГо аКцIонерноГо то-
вариСтво «Сонат» (протокол вiд 21.09.2018 року): посадова особа, 
Сороколетова наталія миколаївна, яка займала посаду Голови прав-
ління з 30.08.1995 року до 21.09.2018 року (23 рокiв), припинила по-
вноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 93,9%; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. посадова особа, ра-
створова Галина Іванівна, яка займала посаду члена правління това-
риства з 30.08.1995 року до 21.09.2018 року (23 роки), припинила по-
вноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. посадова особа, ні-
кітіна ніна олександрівна, яка займала посаду члена правління това-
риства з 30.08.1995 року до 21.09.2018 року (23 роки), припинила по-
вноваження. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова 

особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. на посаду Генераль-
ного директора товариства призначена з 21 вересня 2018 року на  
3 (три) роки, Сороколетова Наталія Миколаївна, обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв iншi посади: Голова Правління Товариства. Частка в 
статутному капiталi Емiтента 93,9%; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. посадова особа, харченко ніна Іллівна, 
яка займала посаду члена ревізійної комісії товариства з 
30.08.1995 року до 21.09.2018 року (23 роки), припинила повноважен-
ня. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних. посадова особа, Супрун Світлана 
Іванівна, яка займала посаду члена ревізійної комісії товариства з 
30.08.1995 року до 21.09.2018 року (23 років), припинила повноважен-
ня. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi  
за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних. посадова особа, Горбенко 
Галина Іванівна, яка займала посаду члена ревізійної комісії товари-
ства з 30.08.1995 року до 21.09.2018 року (23 років), припинила повно-
важення. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних. III. підпис 1 Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади Генеральний директор Сороколетова Наталія Ми-
колаївна.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: аКцIонерне товари-

Ство «ЧерКаСьКий приладобУдIвний Завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 14309572
3. Місцезнаходження: 18000 Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, 

м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 66-28-79, 66-35-54
5. Електронна поштова адреса: 14309572@afr.com.ua, priborzavod@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pribor.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради АТ «ЧПЗ» від 19.09.2018 року (Протокол 

№ 4/18 засідання Наглядової ради від 19.09.2018 року) прийнято рішення 
про відсторонення Генерального директора Колесника Андрія Валерійови-
ча, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, 
не отримано. Підстава для припинення повноважень: рішення Наглядової 
ради про відсторонення Генерального директора Колесника А.В. від здій-
снення повноважень до завершення позачергової ревізії фінансово-

господарської діяльності Товариства та Дочірного підприємства «ЗЕТА» 
ПрАТ «ЧПЗ» або до іншого строку визначеного Наглядовою радою окре-
мим рішенням. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє 
часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді Ге-
нерального директора з 11.05.2017 року. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Наглядової ради АТ «ЧПЗ» від 19.09.2018 року (Протокол 
№ 4/18 засідання Наглядової ради від 19.09.2018 року) обрано головного 
бухгалтера Зиму Лесю Анатоліївну, особою, яка тимчасово виконує 
обов'язки Генерального директора товариства на час відсторонення Гене-
рального директора Колесника Андрія Валерійовича. Згоди посадової осо-
би на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Особа 
обрана на посаду до завершення позачергової ревізії фінансово-
господарської діяльності Товариства та Дочірного підприємства «ЗЕТА» 
ПрАТ «ЧПЗ» або до іншого строку визначеного Наглядовою радою окре-
мим рішенням. Зима Л.А. не є акціонером товариства і не володіє часткою 
у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора Зима 
леся анатоліївна 24.09.2018

приватне аКцIонерне товариСто по 
роЗробцI I виГотовленнЮ ЗаСобIв 

механIЗацIї бУдIвництва  
«мехбУд»

повідомлення про виникнення особливої інформації  
(відомості про зміну складу посадових осіб емітента).  

Код за ЄдрпоУ 05418038
1. Місцезнаходження 03142, м. Київ, Академiка 

Кримського, б.4/а
2. Міжміський код, телефон та факс 044-424-70-07 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
mehbud

текст повідомлення
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-

пинення повноваження Члена Наглядової Ради Ярового Володимира Ми-
колайовича прийнято 24.09.2018 р. на позачергових загальних зборах то-
вариства (кворум 87,115%), протокол за № 2/2018. Паспортнi данi фiзичної 
особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав): СН №869326, вида-
ний Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 21.07.1988 р. Перебувала 
на посадi 1 рiк 5 мiсяцiв. 

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про при-
пинення повноваження Члена Наглядової Ради Самотохiна Андрiя 

Олексiйовича прийнято 24.09.2017 р. на позачергових загальних зборах 
товариства (кворум 87,115%), протокол за № 2/2018. Паспортнi данi 
фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав): СН №092972, 
виданий Жовтневим РУ ГУМВС України в м. Києвi 23.05.1996р. Перебува-
ла на посадi 1 рiк 5 мiсяцiв. 

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-
рання Члена Наглядової Ради Жиленкову Iрину Миколаївну прийнято 
24.09.2018 р. на позачергових загальних зборах товариства (кворум 
87,115%), протокол за № 2/2018. Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, но-
мер, дата видачi, орган, який видав): СН №160220, виданий Радянським 
РУ ГУМВС України в м. Києвi 19.04.1996р. Посадова особа володiє 30,915% 
вiд СК ПрАТ. На даний час займає посаду професора в Нацiональному 
педагогiчному унiверситетi iменi М.П. Драгоманова на Факультетi україн-
ської фiлологiї та лiтературної творчостi iменi Андрiя Малишка. Обiймала 
протягом своєї дiяльностi посади науково-педагогiчнi. Термiн обрання: 
згiдно Статуту тов. на 3 роки. 

Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про об-
рання Члена Наглядової Ради Жиленкова Олександра Васильовича при-
йнято 24.09.2018 р. на позачергових загальних зборах товариства (кворум 
87,115%), протокол за № 2/2018. Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, но-
мер, дата видачi, орган, який видав): МЕ №886366 виданий 03.02.2009 
ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi. Посадова особа 
володiє 45,95% вiд СК ПрАТ. На даний час займає посаду фахiвця з роз-
ширення ринку збуту на ПрАТ «Мехбуд». Обiймала протягом своєї 
дiяльностi посади фахiвця з методiв розширення ринку збуту. Термiн об-
рання: згiдно Статуту тов. на 3 роки.
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 13356951
3. Місцезнаходження: 43006, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Вахтан-

гова, будинок 16
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 78-65-20, 78-65-00 
5. Електронна поштова адреса: office@vfk.lutsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vfkompania.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товари-

ства рішення про виплату дивідендів:24.09.2018 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів: 16.10.2018 р.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-

них зборів (грн.) 2 700 000,00 (два мільйони сімсот тисяч гривень нуль копі-
йок).

Строк виплати дивідендів: дата початку строку виплати дивідендів – 
01.11.2018 року; дата закінчення виплати – 01.04.2019 року.

Дивіденди виплачуються протягом 5 (п’яти) місяців з дня прийняття за-
гальними зборами акціонерів ПрАТ «ВФК» рішення про виплату дивіден-
дів.

Спосіб виплати дивідендів безпосередньо акціонерам: виплата диві-
дендів акціонерам здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів 
кількома частками.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про встановлення дати складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх випла-
ти було прийнято на загальних зборах учасників рішенням акціонера №63 
від 24.09.2018р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Генеральний директор _________ 

(підпис)
Спященко О.Є. 

(ініціали та прізвище керівника)
_________________________ 

(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «волинСьКа фондова КомпанІя»

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ТЕМП»

2. Код за ЄДРПОУ 14309942
3. Місцезнаходження 29000 м. Хмельницький Проспект 

Миру, 99/101
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

(038) 263-00-27 (038) 263-00-27

5. Електронна поштова адреса temp@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

http://temp-mash.com.ua/news/

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

2. текст повідомлення
Наказом Голови правління Товариства №153-к вiд 21.09.2018р. 

призначено Головного бухгалтера Товариства Грiвнак людмилу 

валентинiвну з 24.09.2018 року. Рішення прийнято на підставі наяв-
ної пропозиції та згоди Грiвнак Л.В. виконувати обов’язки Головного 
бухгалтера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акці-
ями Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: безстро-
ково. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
2014 рік Міндоходів у Хмельницькій області посада Головний держав-
ний ревізор-інспектор відділу організації та супроводження перевірок 
платників податків. 2015 рік Консорціум НВО «Укргідроенергобуд» по-
сада бухгалтер-ревізор відділу бухгалтерського обліку та звідності, 
2016 рік Хмельницький міський центр зайнятості, 2017 рік ДП «Хмель-
ницькстандартметрологія» посада головний бухгалтер відділу бухгал-
терського обліку та податків, 2017 рік ТОВ «Старокостянтинівська ме-
блева фабрика» посада заступник головного бухгалтера. 

3. підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

3.2. Найменування посади. 
Голова правлiння  Колеснікова віта вікторівна

пУблIЧне аКцIонерне товариСтво 
«Завод «темп»

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 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ОСТРА»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14288111

3. Місцезнаходження емітента 65026 м. Одеса вул. Пушкiнська,13
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048) 724-68-30 724-38-41

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

www.ostra.com.ua

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

2. текст повідомлення
Головний бухгалтер Федорова Ольга Леонiдiвна (паспорт серiя КК 

№994546, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй обл. вiд 

11.11.2002р. ) звiльнена з 24.09.2018 р.(дата вчинення дiї 24.09.2018р.) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 30.04.2015р. Рiшення прийнято згiдно наказу Голови правлiння. 
Пiдстава рiшення: особиста заява Федорова О.Л. Обгрунтування змiн: 
звiльнена за згодою сторiн.

Головний бухгалтер Кiбкало Вiкторiя Петрiвна (паспорт серiї КЕ №864185 
виданий Приморським РВ УМВСУкраїни в Одеськiй обл. вiд 10.12.1997р.) при-
значена з 25.09.2018 р.(дата вчинення дiї 24.09.2018р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу: до звiльнення. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: головний фахiвець з бухгалтерського облiку i звiтностi 
служби, бухгалтер, головний бухгалтер, бухгалтер з касових операцiй . 
Рiшення прийнято згiдно наказу Голови правлiння. Пiдстава рiшення: особис-
та заява Кiбкало В.П. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть.

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.
Голова правлiння ________ магдiєв хiрамагомед 

Газiмагомедович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

24.09.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво «Страхова КомпанIя «оСтра»
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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 то-

вариСтво "нIКопольСьКий ремонтний Завод"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31167067
3. Місцезнаходження: 53200, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, буди-

нок 56
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(566)630-200 0(566)639-379
5. Електронна поштова адреса: denis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.nrp.interpipe.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Наказом Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТ-
НИЙ ЗАВОД» №304/ок вiд 20.09.2018 року вiдповiдно до п. 1 ст. 36 КЗпП 
України на пiдставi власноручної заяви Чаплигiну Вiкторiю Вiкторiвну (пас-
порт серiя АО №072632, виданий Нiкопольським РВ ГУДМС України в 
Днiпропетровськiй областi 25.01.2013 року) звiльнено з посади головного 
бухгалтера ПрАТ «НРЗ» з 20.09.2018 року. Чаплигiна В.В. не володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має; акцiями емiтента не володiє. Чаплигiна В.В. пе-
ребувала на посадi головного бухгалтера ПрАТ «НРЗ» протягом строку з 
12.06.2017 року по 20.09.2018 року. 

Наказом Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД» №305/ок вiд 20.09.2018 року Перепадю Юлiю Олегiвну (паспорт 
серiя АН №882973, виданий Нiкопольським МВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 13.05.2010 року) призначено на посаду головно-
го бухгалтера ПрАТ «НРЗ» з 21.09.2018 року. Перепадю Ю.О. призначено 
на посаду головного бухгалтера на пiдставi її власноручної заяви. Пере-
падя Ю.О. не володiє часткою у статутному капiталi емiтента; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями емiтента не 
володiє. Перепадю Ю.О. призначено на посаду головного бухгалтера 
ПрАТ «НРЗ» безстроково. Перепадя Ю.О. до призначення на посаду го-
ловного бухгалтера ПрАТ «НРЗ» обiймала протягом останнiх п’яти рокiв 
наступнi посади: керiвник групи з облiку витрат бухгалтерiї, економiст 
бюджетно-економiчного вiддiлу, керiвник групи з облiку витрат бухгалтерiї, 
керiвник групи з облiку реалiзацiї i доходiв бухгалтерiї, провiдний бухгалтер 
з облiку товаропродукуючих цехiв групи з облiку витрат бухгалтерiї, керiвник 
групи з облiку i реалiзацiї доходiв бухгалтерiї, керiвник групи з облiку витрат 
бухгалтерiї, провiдний спецiалiст з облiку витрат групи з облiку витрат 
бухгалтерiї. Змiни у персональному складi посадових осiб ПрАТ «НРЗ» 
вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю призначення головного бухгалтера.

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 Соляник Сергiй 

олександрович
тимчасово виконуючий 
обов’язки Голови правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
21.09.2018

(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента аКцIонерне 

товариСтво 
«херСонГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-74-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://gaz.kherson.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну типу та найменування акцiонерного товариства з 

Публiчного акцiонерного товариства «Херсонгаз» на Акцiонерне товари-
ство «Херсонгаз» було прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi 
вiдбулись 14.09.2018 року. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в єдиному державному 
реєстрi - 24.09.2018року. 

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Херсонгаз»

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне 
товариство «Херсонгаз»

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 Зангiєв а.Г.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.09.2018
(дата)

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

з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «енран»

2. Код за ЄДРПОУ 01198760 
3. Місцезнаходження 03057 м. Київ вул. довженка, буд. 14/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)450-12-16 ,500-49-78
5. Електронна поштова адреса office@enran.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації WWW.ENRAN.UA
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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЕНРАН" (протокол № 25/09/18 від 
25.09.2018р.): 

обрано на посаду члена правління ПрАТ «ЕНРАН» Воронкову Марину 
Леонидівну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) з 
25.09.2018р. Частки у статутному капіталі Товариства не має, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня поса-
да, яку обіймає по теперішній час - заступник Голови правління з розвитку 
комерційної діяльності та управління персоналом;

обрано на посаду члена правління ПрАТ "ЕНРАН" Лазарова Геннадія 
Миколайовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) з 
25.09.2018р. Частку у статутному капіталі Товариства не має, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Попередня посада, яку обіймає по теперішній час - заступник Голови 
правління з адміністративних питань. 

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

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

Голова правління   Козицький Євген Юрійович
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
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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 Акцiонерне товариство 

"Миколаїв обленерго"
2. Код за ЄДРПОУ 23399393
3. Місцезнаходження 54017, м. Миколаїв, вул. Грома-

дянська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
5. Електронна поштова адреса kanc@energy.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.energy.mk.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до виключ-

ної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Ста-
туту АТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами 
є кредитнi договори. Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ "Миколаїв-
обленерго" вiд 24.09.2018 ( Протокол № 27) схвалено вчинення значного 
правочину у розумiннi статтi 72 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства», а саме: на укладення Додаткової угоди вiд 21.08.2018 до Кредитного 
договору №ОК2016-0396 вiд 02.11.2017 з ПАТ "Банк Восток" за умови його 
виконання з наслiдками, передбаченими статтею 72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». 

Сторони вирiшили пункти 1.2. та 1.3 Роздiлу 1 «Предмет Договору» Кре-
дитного договору №ОК2017-0396 вiд 02.11.2017 року (надалi – Кредитний 
договiр) змiнити та викласти їх в новiй редакцiї: 1.2. Лiмiт кредитної лiнiї 
протягом строку дiї цього Договору змiнюється згiдно з наступним 
графiком: 

період чинності ліміту кредитної 
лінії 

Чинний ліміт кредитної лінії 
(гривень)

з по цифрами прописом
І ІІ ІІІ IV

02 листопада 
2017  р.

15 лютого 2018 р. 40 000 000,00 Сорок мільйонів 
гривень

16 лютого 2018 
р.

05 березня 2018 р. 35 000 000,00 Тридцять п’ять 
мільйонів гривень

06 березня 
2018  р.

14 травня 2018 р. 40 000 000,00 Сорок мільйонів 
гривень

15 травня 2018р. 15 липня 2018 р. 45 000 000,00 Сорок п’ять 
мільйонів гривень 

16 липня 2018 р. 15 серпня 2018 р. 40 000 000,00 Сорок мільйонів 
гривень 

16 серпня 
2018  р. 

20 серпня 2018р. 35 000 000,00 Тридцять п’ять 
мільйонів гривень

21 серпня 
2018р.

01 листопада 
2018р.

45 000 000,00 Сорок п’ять 
мільйонів гривень 

Визначений у цьому пунктi Договору графiк змiни лiмiту кредитної лiнiї 
далi за текстом Договору iменується – Графiк.

1.3. Проценти за користування Кредитом згiдно цього Договору нарахо-

вуються за ставкою 20,0 (Двадцять вiдсоткiв) рiчних. Процентна ставка за 
цим Договором є фiксованою. У разi настання термiну повернення Кредиту 
вiдповiдно до умов цього Договору, на прострочену заборгованiсть продо-
вжують нараховуватися проценти за ставкою 20,0 (Двадцять вiдсоткiв) 
рiчних.

Сторони вирiшили Роздiл 1 «Предмет Договору» Кредитного договору 
доповнити пiдпунктом 1.3.1. в наступнiй редакцiї: 1.3.1. Сторони домовили-
ся, що у разi змiни процентних ставок на кредитному ринку України, в тому 
числi внаслiдок прийняття компетентними державними органами України 
рiшень, що прямо або опосередковано впливають на стан кредитного рин-
ку України, а також за рiшеннями Правлiння, Комiтету з управлiння актива-
ми i пасивами, Кредитного комiтету Банку про змiну базових ринкових про-
центних ставок залучення та розмiщення коштiв для використання Банком 
при визначеннi цiн на продукти, Банк має право iнiцiювати змiну розмiру 
процентiв, визначених цим Договором.

В разi iнiцiювання Банком процедури змiни розмiру процентної ставки, 
Банк звертається до Позичальника з повiдомленням про початок застосу-
вання нового розмiру процентiв не пiзнiше, нiж за десять робочих днiв до 
дати початку їх застосування та одночасно надсилає йому додаткову угоду 
до Договору у двох примiрниках. У разi, якщо Позичальник погодиться зi 
змiненим розмiром процентiв, вiн зобов’язаний протягом зазначеного вище 
строку пiдписати надану Банком додаткову угоду про внесення змiн до до-
говору та повернути її до Банку. У цьому разi новий розмiр процентiв по-
чинає застосовуватися з дати, зазначеної у Додатковiй угодi про внесення 
змiн до договору внаслiдок змiни процентної ставки.

У разi, якщо Позичальник не погодиться з запропонованим Банком 
розмiром процентiв, Позичальник зобов’язаний повернути Банку iснуючу 
заборгованiсть за кредитом, сплатити нарахованi проценти, комiсiї та 
можливi штрафнi санкцiї (штраф, пеню) в повному розмiрi вiдповiдно до 
умов Договору. 

Змiна розмiру процентної ставки вiдповiдно до цього пункту не є одно-
сторонньою змiною умов цього Договору та охоплюється домовленiстю 
Сторiн про змiну розмiру процентної ставки за цим Договором.

Чинний лiмiт кредитної лiнiї 45 000 000,00 грн. Ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є предметом правочину становить 45000 тис. грн. Вартiсть 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1164060 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 3.866%.

На засiданнi Наглядової ради, при прийняттi зазначеного рiшення 
присутнi 7 з 7 членiв Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.11.5. Статуту 
Товариства засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере 
участь бiльше половини членiв вiд загального складу Наглядової ради, 
кворум для прийняття рiшень наявний. «За» прийняття рiшення проголо-
сували - 7 осiб, «Проти» - 0 осiб.

Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол 
засiдання Наглядової ради, на якому прийняте рiшення: https://www.energy.
mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/17-18/
Protokol27-24092018.pdf

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 о.п. Сивак
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

25.09.2018
(дата)

аКцIонерне товариСтво "миКолаївобленерГо"

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товаритсво "Херсон-

газ"
2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-74-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://gaz.kherson.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради АТ "Херсонгаз" (протокол вiд 24.09.2018р.), 

обрано членом правлiння Малацковську Олену Вiкторiвну, яка не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Мiсце роботи протягом останнiх 
5 рокiв: з 2013р. по 2014р. головний бухгалтер ПАТ "Херсонгаз", з 2014р. по 
2018р. заступник голови правлiння-головний бухгалтер ПАТ "Херсонгаз", з 
вересня 2018р. - радник голови правлiння АТ "Херсонгаз". Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на 
розкриття паспортних данних.

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 Зангiєв а.Г.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.09.2018
(дата)

аКцIонерне товариСтво "херСонГаЗ"
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до уваги акціонерів пат «херсонгаз»!
14 вересня 2018 року в м. Херсон, вул. Поповича, 3 відбулися річні за-

гальні збори ПАТ «Херсонгаз». Результати голосування, згідно питань по-
рядку денного:

По 1-му питанню «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціоне-
рів», голосували – «за» – 129824675 голосів (100 %).

По 2-му питанню «Про розгляд звіту Голови правління ПАТ «Херсонгаз» 
за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 
2017 році», голосували – «за» – 129824675 голосів (100 %).

По 3-му питанню «Про розгляд звіту Голови Наглядової Ради ПАТ «Хер-
сонгаз» за 2017 рік», голосували – «за» – 129771125 голосів (99,96 %); 
«утрималось» - 53550 голосів (0,04%). 

По 4-му питанню «Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії 
ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 
2017 рік», голосували – «за» – 129824675 голосів (100 %).

По 5-му питанню «Про затвердження річної фінансової звітності Това-
риства за 2017 рік», голосували – «за» – 129824675 голосів (100 %).

По 6-му питанню порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття 
збитків) Товариства за 2017 рік. Про нарахування та виплату дивідендів за 
2017 рік», голосували – «за» – 129824675 голосів (100 %).

По 7-му питанню «Про зміну типу та найменування Товариства», голо-
сували – «за» – 126710705 голосів (97,60 %); «проти» 3060420 голосів 
(2,36%); «утрималось» - 53550 голосів (0,04%).

По 8-му питанню «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх поло-
жень Товариства», голосували – «за» – 126764255 голосів (97,64 %); «про-
ти» 3060420 голосів (2,36%).

По 9-му питанню «Про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчиняться Товари-
ством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартос-
ті активів за даними останньої фінансової звітності товариства», голосува-
ли – «за» – 126710705 голосів (97,60 %); «проти» 3113970 голосів (2,40%).

По 10-му питанню «Про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради», голосували – «за» – 129824675 голосів (100%).

По 11-му питанню «Про обрання кількісного та персонального складу 
членів Наглядової Ради Товариства» голосували бюлетенями для кумуля-
тивного голосування по запропонованим кандидатурам: 

1. Оксененка Богдана Вікторовича - уповноваженого представника юри-
дичної особи-акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Група 
компаній «Содружество», кількість голосів за кандидата - 126710685 голосів;

2. Волконську Валентину Миколаївну –уповноваженого представника 
юридичної особи - акціонера Публічного акціонерного товариства «НЕЙ-

ЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС», кількість голосів за кандидата - 
126710685 голосів;

3. Антонова Олексія Юрійовича - акціонера - фізичну особу, кількість 
голосів за кандидата - 126710685 голосів;

4. Логвиновського Геннадія Миколайовича - акціонера - фізичну особу, 
кількість голосів за кандидата - 126710685 голосів;

5. Цулукіані Олега Ардовича - акціонера - фізичну особу, кількість голо-
сів за кандидата - 126710685 голосів;

6. Євчука Мар'яна Миколайовича - акціонера - фізичну особу, кількість 
голосів за кандидата - 126710685 голосів;

7. Александрова Павла Анатолійовича – акціонера – фізичну особу, 
кількість голосів за 126710685 голосів. 

По 12-му питанню «Про затвердження умов цивільно – правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядо-
вої ради Товариства», голосували – «за» – 126764255 голосів (97,64 %); 
«утрималось» 3060420 голосів (2,36%).

По 13-му питанню «Про припинення повноважень членів Ревізійної ко-
місії», голосували – «за» – 129824675 голосів (100 %).

По 14-му питанню «Про обрання кількісного та персонального складу 
членів Ревізійної комісії Товариства», голосували бюлетенями для кумуля-
тивного голосування по запропонованим кандидатурам: 

1. Хмельненко Людмилу Григорівну, кількість голосів за кандидата - 
129046125 голосів;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого 
представника - Конох Ганни Володимирівни, кількість голосів за кандидата 
- 131221125 голосів;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі упо-
вноваженого представника - Степанюк Світлани Валеріївни, кількість голо-
сів за кандидата - 129046125 голосів. 

По 15-му питанню «Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов дого-
вору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012р.», 
голосували – «за» – 126764255 голосів (97,64 %); «проти» 3060420 голосів 
(2,36%).

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

Голова правління  а.Г. Зангієв
(20.09.2018)

пат «херСонГаЗ»

повідомлення про виникнення особливої інформації:Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «ЗапорIЗьКа КондитерСьКа фа-
бриКа». 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382094. 3. Місцезнахо-
дження емітента: 69063, Запорiзька обл., Олександрiвський р-н, 
м. Запорiжжя, вул. Святого Миколая,7; 4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента: 061-213-77-62; 061-213-74-57; 5.Електронна поштова адреса емі-
тента: yurist@zkf.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: http://zkf.ua; 
7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. текст повідомлення: 24.09.2018 р з займаної посади звiльнено Чле-
на дирекцiї Дуку Тамару Олексiївну (паспорт: серiя CА номер 283798 ви-
даний Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 17.10.1996) 
в зв'язку iз звiльненням Дуки Т.О. з ПрАТ «ЗКФ» повязаного з розторгнен-
ням трудового договору за власним бажанням працiвника. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi-з 28.08.2017р. 
по 24.09.2018 р включно. Рiшення прийнято 24.09.2018 р на засiданнi на-
глядової ради товариства (протокол №19 вiд 24.09.2018 р). Iз-за вiдсутностi 
належних кандидатур на посаду члена дирекцiї нiкого не призначено.

3. підпис Генеральний директор Лаврiнчук Вiталiй Григорович, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
він несе відповідальність згідно з законодавством 24.09.2018 р.
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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 Акцiонерне товариство 

"Криворiзька теплоцентраль"
2. Код за ЄДРПОУ 00130850
3. Місцезнаходження 50014 м. Кривий Рiг вул. Елек-

трична 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056)499-96-80 (056)499-96-77

5. Електронна поштова адреса pressa@tec.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

http://www.tec.dp.ua

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб

II. текст повідомлення
Згiдно протоколу №6/2018 засiдання наглядової ради 

АТ «Криворiзька теплоцентраль», вiд 21.09.2018 року прийнято 

рiшення припинити Мироненком Костянтином Олександровичем ви-
конання обов'язкiв генерального директора АТ «Криворiзька тепло-
централь», у зв'язку з його заявою про звiльнення за угодою сторiн з 
21.09.2018 р.

Мироненко Костянтин Олександрович володiє часткою в статутно-
му капiталi у розмiрi 0.000242 %.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Строк, протягом якого Мироненко Костянтин Олександрович пере-

був на посадi В. о. генерального директора складає 1 рiк 7 мiсяцiв.
На посаду В. о. генерального директора, на сьогоднiшнiй день, не 

призначено нiкого.
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 тарасенко микола 

миколайович
В. о. генерального 
директора

(під-
пис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.09.24
(дата)

аКцIонерне товариСтво  “КриворIЗьКа теплоцентраль”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 

"Криворiзька теплоцентраль"
2. Код за ЄДРПОУ 00130850
3. Місцезнаходження 50014 м. Кривий Рiг вул. Елек-

трична, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056)499-96-80 (056)499-96-77

5. Електронна поштова адреса pressa@tec.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

http://www.tec.dp.ua

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб

II. текст повідомлення
Наказом АТ «Криворiзька теплоцентраль №204 вiд 21.09.2018 року 

призначити виконуючим обов'язки генерального директора - першого 

заступника генерального директора - Тарасенка Миколу Миколайови-
ча з 24.09.2018 року до моменту обрання генерального директора то-
вариства у порядку, встановленому чинним законодавством України 
та установчими документами товариства.

Тарасенко Микола Миколайович не володiє часткою в статутному 
капiталi.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Тарасенко Миколу Миколайовича призначено виконувати обов'язки 

генерального директора до моменту обрання генерального директора 
товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України 
та установчими документами товариства.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади тарасенко микола микола-

йович
в.о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2018.09.24
(дата)

аКцIонерне товариСтво
“КриворIЗьКа теплоцентраль”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"БАНК СIЧ"
2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 207-14-70 044 289 37 84

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

www.sichbank.com.ua

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

II. текст повідомлення
24 вересня 2018р. в АТ «БАНК СIЧ» (надалi - Банк) вiдбулись змiни 

у складi Наглядової ради Банку, а саме: без рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку, вiдповiдно до порядку передбаченого п.п.1 частини 1 
статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.п.11.5.1. 

Статуту Банку припинено повноваження Члена Наглядової ради Бан-
ку (незалежного директора) Матузенка Геннадiя Вiталiйовича за влас-
ним бажанням на пiдставi його заяви вiд 10 вересня 2018р.

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiни у 
складi посадових осiб вiдбулись у зв’язку iз власним бажанням поса-
дової особи на пiдставi поданої нею вiдповiдної заяви. Посадова осо-
ба перебувала на посадi Члена Наглядової ради Банку (незалежного 
директора) з 27 квiтня 2018р., не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє.

Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, на посаду 
Члена Наглядової ради Банку (незалежного директора) нiкого не при-
значено. До проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та 
обрання нового складу Наглядової ради дiюча Наглядова рада Банку 
буде працювати у кiлькостi 5 (п’ять) осiб.

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 мельник петро петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.09.24
(дата)

аКцIонерне товариСтво “банК СIЧ”
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рынок акций Украины завершил торги в 
понедельник символическим снижением
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизил-

ся на 0,01 пункта – до 538,85 пункта.
Торговый оборот на фондовой бирже составил 

1,027  млрд грн, в том числе акциями – 0,75 млн грн.
В «красной зоне» завершили торги акции «Донбасс-

энерго» (-8,75%).
Подорожали бумаги «Центрэнерго» (+1,04%) и Райф-

файзен Банка Аваль (+0,62%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился 

на 0,69% - до 1626,51 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 

понедельник к 16:15 кв повысился на 1,1% - до 
431,07  пункта при торговом обороте 7,785 млн злотых 
(почти 60 млн грн).

В «индексной корзине» в росте лидировали бумаги 
KDM Shipping (+10%), «Кернела» (+2,08%) и «Агротона» 
(+1,94%).

Дешевели только акции «Астарты» (-0,33%).

Эксперты ухудшили прогноз роста ввп 
Украины на 2018г до 3,1%, 

на 2019г - до 3% - мЭрт
Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 

3,1% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,5%, в 2019 году 
он незначительно замедлится до 3,0% при инфляции 
7,4%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародо-
вало Министерство экономического развития и торговли 
(МЭРТ) в понедельник.

Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской эконо-
мики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%.

В апреле 2018 года эксперты ожидали увеличения 
ВВП Украины в этом году на 3,2% при инфляции 9,7%, в 
2019 году – на 3,1% при инфляции 8%. Рост экономики в 
2020 году оценивался ими в апреле на уровне 3,3%,а в 
2021 году – 4%.

Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают сниже-

НОВИНИ

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИ-
ВИЙ РІГ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24432974
3. Місцезнаходження: 50095 м. Кривий Ріг вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564991623 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://ukraine.arcelormittal.com/in-
dex.php?id=298

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 
Плічко Сергія Анатолійовича переведено на посаду фінансового дирек-

тора - головного бухгалтера (наказ генерального директора ПАТ "Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг" від 21.09.2018). Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Строк, на
який призначено особу: не визначено. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: виконуючий обов'язки фінансового дирек-
тора - головного бухгалтера, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";  заступник
фінансового директора-головного бухгалтера, ПАТ "АрселорМіттал Кри-
вий Ріг"; генеральний директор, ТОВ "Стивідорна компанія Нікмет-Термі-
нал"; головний керуючий з бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

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

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

3.2.
Генеральний директор Кахлон Парамджіт Сінгх

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво 
"КорЧУватСьКий КомбІнат 
бУдІвельних матерІалІв"

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

"Корчуватський комбінат будівельних матеріалів"
2. Код за ЄДРПОУ: 04012365
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, вул.Червонопрапорна,34
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)525-92-30,525-90-56, 

+38(044)525-92-30,525-90-56
5. Електронна поштова адреса: patkkbm@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://04012365.smida.gov.
ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 ІІ. текст повідомлення 
Внаслідок отримання від НДУ реєстру власників іменних цінних па-

перів на підставі акту № 165470 від 21.09.2018р., ПАТ "Корчуватський 
комбінат будівельних матеріалів" (код ЄДРПОУ 04012365) отримало 
зміни, що відбулись в реєстрі власників іменних цінних паперів. Зміни 
відображені в табличній частині повідомлення.

Внаслідок отримання даних від НДУ на підставі реєстру акціонерів 
станом на "19" вересня 2018р., на підставі акту приймання-передавання 
реєстр увласників № 165470 від 21.09.2018р., яким надсилатиметься 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів відбулись 
зміни в володіння акціями ПАТ "Корчуватський комбінат будівельних 
матеріалів" (код ЄДРПОУ 04012365). 

ТОВ "Корчуватський комбінат"(код ЄДРПОУ 36556701), що мало 
частку 17,003 % до статуного фонду, станом на дату повідомлення 
має частку до статутного фонду 0 %.

Рудюк Тамара Михайлівна (Ідентифікаційний код 2578805942), що 
мала частку 55,159 % до статутного фонду, станом на дату повідо-
млення має частку до статутного фонду 15,278 %.

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

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

2. Генеральний директор  Севастян Г.о.
25.09.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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ния курса гривни к концу этого года до 29,6 грн/$1, к кон-
цу следующего – до $30,6 грн/$1. По их оценкам, неболь-
шая девальвация национальной валюты продолжится и 
в последующие два года: до $32 грн/$1 - на конец 
2020 года, $33,2 грн/$1 – на конец 2021 года.

Минимальные и максимальные оценки курса на сле-
дующий год составляют соответственно $29,4 грн/$1 и 
$34 грн/$1, на 2020 год – $30,2 грн/$1 и $37 грн/$1, на 
2021 год – $30,7 грн/$1 и $40 грн/$1.

МЭРТ указывает, что, согласно допущениям, на кото-
рых строятся прогнозы, среднегодовая цена нефти в 
этом году составит $68,2 за баррель, в 2019 году - $67,9. 
Среднегодовая цена газа в текущем году достигнет 
$282,1 за 1 тыс. куб. м и $265 за 1 тыс. куб. м в 
2019-м. Цены на сталь вырастут на 10,5% в 2018-м и со-
кратятся на 1,6% - в 2019-м.

Эксперты ожидают роста тарифов на горячую воду и 
отопление на 20% в этом и на 11,5% в следующем году, 
а рост цен на электроэнергию составит 18,9% в 2018-м и 
20,5% в 2019-м.

Эксперты прогнозируют урожай зерновых в 2018 году 
на уровне 61,8 млн тонн, учетная ставка НБУ в кон-
це года составит 18% годовых, доходы госбюджета от 
приватизации – 1 млрд грн.

Аналитики также прогнозируют рост импорта в 
2018 году в среднем на 5,7%, в 2019-м – на 5,3%. В то же 
время экспорт, по их мнению, возрастет на 2,6% в теку-
щем и на 3,5% в следующем году.

По сравнению с апрельским выпуском аналитики 
улучшили прогноз инфляции в Украине в 2018 году с 
11,7% до 11,1%, тогда как в 2019-м они ожидают ее за-
медления до 9%.

Согласно экспертному мнению, в платежном балансе 
дефицит финансового счета составит 4,9% ВВП, дефи-
цит счета текущих операций – 2,1% ВВП. Валовые ре-
зервы Нацбанка в 2018 году составят $15,5 млн, в 2019-м 
снизятся до уровня $13,4 млн грн.

Участники консенсус-опроса также сошлись во мне-
нии, что основным внутренним риском на 2018- 
2021 гг. является недостаточно быстрое проведение 
реформ. При этом указанная причина занимает глав-
ную позицию среди внутренних рисков с апреля 
2016 года, подчеркивается в документе. Среди других 
рисков на 2018 год эксперты также назвали сохране-
ние низкой кредитной активности коммерческих бан-
ков, усиление девальвационных тенденций на валют-
ном рынке.

Лидирующие позиции среди внешних рисков на теку-
щий год, по их мнению, занимает неполучение заплани-
рованного финансирования от МВФ. Также среди наи-
более значимых остается риск дефицита внешнего 
финансирования и сужения доступа к международным 
рынкам капитала, указывается в документе.

Консенсус-прогноз рассчитан на базе материалов, 
предоставленных экспертами 14 различных организа-
ций и компаний, в частности, МЭРТ, Нацбанка, Мини-
стерства финансов, Института экономики и прогнозиро-
вания НАН Украины, Института экономических 
исследований и политических консультаций, Междуна-
родного центра перспективных исследований, инвест-
компании «Драгон Капитал», «CASE Украина».

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост экономи-
ки Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом 
ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.

Во втором квартале 2018 года рост украинской эконо-
мики ускорился до 3,8% с 3,1% в первом квартале.

Центробанк прогнозирует ускорение роста экономики 
страны в этом году до 3,4%. В то же время НБУ ожидает 
замедление роста в 2019 году до 2,5% с последующим 
ускорением до 2,9% в 2020 году.

Правительственный проект госбюджета-2019 постро-
ен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 5
2. ПРАТ АКТА 8
3. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 14
4. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 

«АБ СТОЛИЧНИЙ»
9

5. АТ БАНК СІЧ 13
6. ПРАТ ВИСОКОГІРНЕ 9
7. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 7
8. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА хвИЛЯ 3
9. ПРАТ ЕНРАН 10

10. ПРАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 12
11. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА
12

12. ПАТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТ-ГАРАНТ»
ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС»

4

13. ПАТ КИЇВОБЛГАЗ 5
14. ПАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
14

15. АТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 13
16. АТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 13
17. ПРАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС
4

18. ПРАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА 
ФАБРИКА-ВАЙДМАНН

2

19. ПРАТ МЕХБУД 6
20. АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 11
21. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 10
22. ПРАТ ОСТРА 7
23. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 10
24. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 5
25. ЗАТ СОНАТ 6
26. ПАТ ЗАВОД ТЕМП 7
27. ПАТ УКРСИББАНК 5
28. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 10
29. АТ ХЕРСОНГАЗ 11
30. АТ ХЕРСОНГАЗ 12
31. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ РАЙОННЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ 
«РАЙАГРОХІМ»

8

32. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ РАЙОННЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ 
«РАЙАГРОХІМ»

8

33. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 6
34. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС 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 № 18184
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
25.09.2018 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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


