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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акцiонерне товариство 
«МиколаївМолПроМ»

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Миколаївмолпром»

2. Код за ЄДРПОУ: 05409745; 3. Місцезнаходження: 54001, мiсто Мико-
лаїв, вул. Громадянська, 16; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0512) 
496413; 5. Електронна поштова адреса: ; 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www. nmp.prat.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
06.06.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Ми-

колаївмолпром» (протокол вiд 06.06.2018р) у зв’язку iз прийняттям рішен-
ня про припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ «Миколаїв-
молпром», обрано Комісію з припинення (перетворення). На посаду 
Голови комiсiї з припинення (перетворення) обрано Клiмова Михайла Во-
лодимировича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) строк, на який призначено особу - до завершення процедури пере-
творення; iншi посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років 
- голова правління ПрАТ «Миколаївмолпром»; часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини немає. На посаду Члена комiсiї з припинення (перетво-
рення) обрано Маринич Аллу Iванiвну (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) строк, на який призначено особу- до завер-
шення процедури перетворення, iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останніх п’яти рокiв – радник голови правлiння ПрАТ «Миколаїв-
молпром»; володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,24%; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає

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

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

Голова правлiння: клiмов Михайло володимирович 06.06.2018

Приватне акцiонерне товариство 
«БерiЗка-сервiс»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Берiзка-сервiс»
2. Код за ЄДРПОУ: 21229480
3. Місцезнаходження: 61001 м. Харків, провул. Байкальський, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 732-46-20, (057) 732-46-20
5. Електронна поштова адреса: 21229480@sodruzhestvo.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://berezka.bgs.kh.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
На підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол № 05/06/18 

від 05.06.2018 р.) відбулись наступні зміни:
Припинено повноваження виконуючого обов`язки директора 

ПрАТ «Берізка-сервіс» (за сумісництвом) Коломійця Миколи Федоровича, 
який перебував на посаді з 07.06.2017 р. Коломієць М.Ф. не надав письмо-
вої згоди на розголошення паспортних даних; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, акціями товариства не володіє. 

Коломійця Миколу Федоровича обрано на посаду Директора 
ПрАТ «Берізка-сервіс» (за сумісництвом) з 07.06.2018 р. на строк 3 роки. 
Коломієць М.Ф. не надав письмової згоди на розголошення паспортних 
даних; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
акціями товариства не володіє. Коломієць М.Ф. не надав згоди на розкрит-
тя інформації щодо посад, які обіймав протягом останніх п`яти років, а 
також щодо посади та підприємства, де він працює на момент обрання. 

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

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

2. Директор коломієць М.Ф.  07.06.2018



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №108, 8 червня 2018 р. 
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ПовІДоМленнЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД»
Місцезнаходження товариства:
Україна, 01034, м.Київ-34, вул. Володимирська, 23-б.

Шановні акціонери!
10 липня 2018 року о 10.30 годині за адресою: Україна, м. київ, 

вул. алма-атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2, відбудуться за-
гальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИ-
ЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» (надалі ПРАТ «ВП 
«УКР АГРОЖИТЛОПОБУТБУД», або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 10 липня 2018 року з 09.50 год. до 10.20 год. за адресою: Украї-
на, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1, літера Г, поверх 2, кімната 2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 04 липня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують пра-
во представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимога-
ми законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосуван-
ня на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні 
нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру 
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представни-
ка) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у 
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів това-
риства.

Проект порядку денного загальних зборів  
акціонерного товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів Товариства. 

3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

7. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-
гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.

8. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 
новій редакції.

9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 
управління та контролю Товариства.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: www.ukragro.patprom.com.

Інформація про кількість акцій:
Станом на 25 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 5 202 667 (п’ять мільйонів двісті 
дві тисячі шістсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій.

Станом на 25 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2 682 489 (два міль-
йони шістсот вісімдесят дві тисячі чотириста вісімдесят дев’ять) штук прос-
тих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих ак-
цій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
зборів до 09 липня 2018 року (включно) у робочі дні з понеділка по п’ятницю 
з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 23-б, каб. 1, ПРАТ «ВП «УКР-
АГРОЖИТЛОПОБУТБУД». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами 
зборів особа – Директор ПРАТ «ВП «УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД» 
О.В. Слюсарчук. Телефон для довідок (044) 296-44-79.

10 липня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у 
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загаль-
них зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосуван-
ня з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кіль-
кості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до 
початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 
зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку ден-
ного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким 
належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з під-
став, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори 
акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Приватне акцІонерне товариство «вироБниЧе ПІДПриЄМство «УкраГроЖитлоПоБУтБУД»
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Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

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

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

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-

ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

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

основні показники фінансово-господарської діяльності  
Прат «вП «УкраГроЖитлоПоБУтБУД» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 5000 4189
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1411 1573
Запаси 1 8
Сумарна дебіторська заборгованість 2995 2592
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5896) (6053)
Власний капітал (4472) (4629)
Зареєстрований (статутний) капітал 1301 1301
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 9472 8818
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

157 (222)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 5202667 5202667
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,03018 (0.42305)

Прат «вП «УкраГроЖитлоПоБУтБУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 1010». 

2. Код за ЄДРПОУ: 19414617. 
3. Місцезнаходження: 07353, КИЇВСЬКА область, ВИШГОРОДСЬКИЙ 

район, СЕЛО СТАРI ПЕТРIВЦI, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, БУДИНОК 9. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0459644590 0459644590. 
5. Електронна поштова адреса: katp1010@ukr.net. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 19414617.infosite.com.ua. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ii. текст повідомлення 

Рiшення прийняті Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМ СТВО 1010» (Про-
токол № 06/06/2018 вiд 06 червня 2018 року). На посаду Голови Наглядової 
ради Товариства до 30 квiтня 2021 року, обраний Карпов Володимир Микола-
йович, який протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Л К О», генеральний дирек-
тор; ТОВ «ЛКО ГРУП», генеральний директор. Частка в статутному капiталi 
Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Не є акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера - 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛКО» , код за ЄДРПОУ: 33237188, 
надалi – Акцiонер. Iнформацiя про Акцiонера: Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), 
якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 
57,697796% . Посадова особа, Данильчук Микола Iванович, який займав по-
саду Директора з 19.07.2011 року до 05.06.2018 року, припинив повноваження. 
Частка в статутному капiталi Емiтента 0.065299 %, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних. На посаду Директора ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМ-
 СТВО 1010» на три роки, призначений Данильчук Микола Iвнович, який про-
тягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМ-
СТВО 1010», директор. Частка в статутному капiталi Емiтента 0.065299 %; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Найменування посади: Директор ДАНИЛЬЧУК МИКОЛА 
IВАНОВИЧ.

Приватне акцiонерне товариство  
«київсЬке автотрансПортне ПiДПриЄМство 1010»

ПУБлІЧне акцІонерне товариство  
«ГІрниЧовиДоБУвний І каМенеоБроБний коМБІнат «БІлиЧІ»

річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Публічне акціонерне товариство «Гірничовидобувний і каменео-
бробний комбінат «Біличі», ідентифікаційний код юридичної особи 
00292474,
08298 київська обл., м.Ірпінь, смт. коцюбинське, вул. Пономарьова, 
буд. 13, (044) 353-86-81 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 06.06.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00292474.smіda.gov.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: 
товариство з обмеженою відповідальністю «аудиторська компанія 
«П.с.П. аудит», ідентифікаційний код юридичної особи 36412992
5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017р. проведені чергові Загальні збори акціонерів. 

Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання лічиль-
ної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання Голови та секретаря 
Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення з питань порядку про-
ведення Загальних зборів акціонерів та голосування. 4. Звіт Виконавчого 
органу ПАТ ГВКК «БІЛИЧІ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ ГВКК «БІЛИЧІ» за 2016 рік. 5. Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результата-
ми розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік 6. Про затвер-
дження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Про затвердження порядку 
розподілу прибутку / покриття збитків за 2016 рік. 8. Про припинення повно-
важень членів Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання членів Нагля-
дової ради Товариства. 10. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання 
особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами 
Наглядової ради. 11. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. 
Порядок денний був складений та затверджений Наглядовою радою. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного 
були розглянуті та прийняті одноголосно. По питанню 11 вирішено не оби-
рати ревізійну комісію. Позачергові збори в 2017 році не скликались.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

ПУБлІЧне акцІонерне товариство  
«ГІрниЧовиДоБУвний І каМенеоБроБний коМБІнат «БІлиЧІ»
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ПовІДоМленнЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК «ПЕРЛИНА»
Місцезнаходження товариства:
Україна, 02140, м.Київ, вул. Б.Гмирі, 1.

Шановні акціонери!
10 липня 2018 року о 14.30 годині за адресою: Україна, м. київ, вул. 

стратегічне шосе, б. 16, 2-й поверх, кім. 215, відбудуться загальні збори 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АК «ПЕРЛИНА» (ПРАТ «АК 
«ПЕРЛИНА»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 10 липня 2018 року з 14.00 год. до 14.20 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, б. 16, 2-й поверх, кім. 215.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04 липня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у загальних зборах акціонерів товари-
ства.
Проект порядку денного загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 
яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів акціонерного товариства. 

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
7. Про використання коштів Резервного капіталу Товариства.
8. Про розгляд та затвердження рішень органів управління Товариства 

щодо використання коштів резервного капіталу Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://perlyna.prat.in.ua/ 

Інформація про кількість акцій:
Станом на 25 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 10 135 600 (десять мільйонів сто 
тридцять п’ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій.

Станом на 25 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 10 120 367 (Десять 
мільйонів сто двадцять тисяч триста шістдесят сім) штук простих іменних 
акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Президент ПрАТ «АК «ПЕРЛИНА» 
Дженчако Олена Іванівна. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
зборів до 09 липня 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю (у робочі дні), 

з 10.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, б.16, каб. 213, ПрАТ «АК «ПЕР-
ЛИНА». Контактна особа - Тракслер Алла Григорівна – Заступник Прези-
дента Товариства. Телефон для довідок: (044) 594-95-79.

10 липня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (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 кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціо-
нерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

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

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
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ління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

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

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-

ставника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-

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

основні показники фінансово-господарської діяльності  
Прат «ак «Перлина» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 17 721,5 17 404,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 357,5 8 750,2
Запаси 135,1 128,2
Сумарна дебіторська заборгованість 6 424,7 6 125,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 718,6 2 302,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 071,3) (1 144,5)
Власний капітал 16 807,4 16 734,2
Зареєстрований (статутний) капітал 10 135,6 10 135,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 914,1 670,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 73,2 164,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 135 600 10 135 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

- -

Приватне акцІонерне товариство 
«ак «Перлина»

ПовІДоМленнЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ»
Місцезнаходження товариства:
49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Січеславська Набе-

режна, будинок 29-А
Шановні акціонери!

17 липня 2018 року о 15.20 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, 
пл. Шевченко, буд. 4-а, конференц-зал «а», відбудуться загальні збори 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІІНВЕСТ» (надалі 
ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 17 липня 2018 року з 15.00 год. до 15.15 год. за адресою:  
м. Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «А».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11 липня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: https://smida.gov.ua/site/31647390/ 
(власний веб-сайт створено на Інтернет-порталі smida.gov.ua).

Інформація про кількість акцій:
Станом на 24 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 158 554 339 (сто п`ятдесят вiсiм 
мiльйонiв п`ятсот п`ятдесят чотири тисячі триста тридцять дев`ять) штук 
простих іменних акцій.

Станом на 24 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 158 554 338 (сто 
п`ятдесят вiсiм мiльйонiв п`ятсот п`ятдесят чотири тисячі триста тридцять 
вiсiм) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслан-
ня акціонерам даного повідомлення до 16 липня 2018 року (включно) з по-
неділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 
14.00 год.) за адресою: місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, бу-
динок 29-А, каб № 707. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами збо-
рів особа – Директор Товариства Склярська Лариса Леонідівна. Телефон 
для довідок: +380567443386.

17 липня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Приватне акцІонерне товариство «ПолІІнвест»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №108, 8 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (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 кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акці-
онерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіре-
ністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-

ління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-

ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

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

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

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

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «ПолІІнвест» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 1642,8 1625,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 729,1 783,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 831,1 759,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 1,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3,3 1,3
Власний капітал 1624,5 1622,5
Зареєстрований (статутний) капітал 1585,5 1585,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 18,3 3,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2,0 0,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158554339 158554339
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,0000128 0,0

Прат «ПолІІнвест»

ПовІДоМленнЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІН-

ГОССТРАХ»
Місцезнаходження товариства:
49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Узвіз Кодацький, будинок 2

Шановні акціонери!
19 липня 2018 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, 

узвіз кодацький, 2, поверх 3, кімната 1, Прат ск «ІнГосстраХ», від-
будуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» (надалі ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» 
або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 19 липня 2018 року з 10.40 год. до 10.55 год. за адресою: Украї-
на, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2, поверх 3, кімната 1, ПРАТ СК «ІНГОС-
СТРАХ».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 13 липня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 

паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право 
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з 
вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують пра-
во представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимога-
ми законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосуван-
ня на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні 
нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру 
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представни-
ка) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у 
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) за-
гальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

Приватне акцІонерне товариство «страХова коМПанІЯ «ІнГосстраХ»
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5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://ings.com.ua/.

Інформація про кількість акцій:
Станом на 24 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 88 000 000 (вісімдесят вісім міль-
йонів) штук простих іменних акцій.

Станом на 24 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 87 999 996 (вісімде-
сят сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев’ять тисяч дев'ятсот дев'яносто 
шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих ак-
цій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 липня 2018 
року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09.00 год. до 
18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 
м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2, поверх 3, кімната 1, ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ». 
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Бичихіна 
Олена Анатоліївна – член Правління Товариства, телефон для довідок: 
(056) 716-16-73.

19 липня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціо-
нерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у 
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загаль-
них зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосуван-
ня з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 
з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, 
передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кіль-
кості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до 
початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропону-
ється на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням пріз-
вища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кла-
су належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рі-
шення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 
який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 

проекту порядку денного загальних зборів. 
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 

зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким 
належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з під-
став, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропо-
нованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених 
статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори 
акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-
ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, 
а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначен-
ня, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за до-
помогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.

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

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

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

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

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат ск «ІнГосстраХ» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 872107 832585
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1320 212
Запаси 27225 27038
Сумарна дебіторська заборгованість 38408 150461
Грошові кошти та їх еквіваленти 434106 406403
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 379777 73823
Власний капітал 216959 230581
Зареєстрований (статутний) капітал 146080 146080
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 129148 439424
Поточні зобов'язання і забезпечення 143 16493
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 379777 72233
Середньорічна кількість акцій (шт.) 88000000 88000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

Прат ск «ІнГосстраХ»
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ПовІДоМленнЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІТ»
Місцезнаходження товариства:
49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Січеславська Набе-

режна, будинок 29-А
Шановні акціонери!

17 липня 2018 року о 14.20 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, 
пл. Шевченко, буд. 4-а, конференц-зал «а», відбудуться загальні збори 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІТ» (надалі ПРАТ «ЛІТ» 
або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 17 липня 2018 року з 14.00 год. до 14.15 год. за адресою: м. 
Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «А».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11 липня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують по-
вноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: https://smida.gov.ua/site/24245568/ 
(власний веб-сайт створено на Інтернет-порталі smida.gov.ua).

Інформація про кількість акцій:
Станом на 24 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 162 (сто шістдесят дві) штуки 
простих іменних акцій.

Станом на 24 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 121 (сто двадцять 
одна) штука простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих ак-
цій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслан-
ня акціонерам даного повідомлення до 16 липня 2018 року (включно) з по-
неділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. 
до 14.00 год.) за адресою: 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ву-
лиця Січеславська Набережна, будинок 29-А, каб. № 707. Відповідальна за 

ознайомлення з матеріалами зборів особа – Директор Товариства Копіна 
Олена Михайлівна. Телефон для довідок: +380567443386.

17 липня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у за-
гальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть корис-
туватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використову-
ватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (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 кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих 
ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціо-
нерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного 
товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного за-
гальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегі-
ального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу 
акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Приватне акцІонерне товариство «лІт»
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Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По-
відомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, 
заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про елек-
тронний документообіг.

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

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

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

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

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

основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «лІт» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 «Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування показника 2017 рік 2016 рік
Усього активів 269,9 263,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 267,7 260,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 2,9
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

70,5 89,5

Власний капітал 258,5 253,5
Зареєстрований (статутний) капітал 162,0 162,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 11,3 8,9
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

5,0 24

Середньорічна кількість акцій (шт.) 162 162
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

31,07 148,04

Прат «лІт»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
Приватне акцiонерне товариство 

«акцiонерна страХова коМПанiЯ «оМеГа»
2. код за ЄДрПоУ: 21626809 
3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
5. електронна поштова адреса: mzv@omega.ua 
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

07.06.2018 року Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол № 4 
засiдання Наглядової ради вiд 07.06.2018 р.) прийнято рішення про: 

1) припинення повноважень члена Правління, а саме: 
- члена Правління Літвінова Анатолія Вікторовича (особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку із звільненням за власним 
бажанням. Літвінов А.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк протягом якого Літвінов А.В. перебував у складі Правління Товари-
ства – з 03.04.2017р. по 07.06.18р.

2) призначення членами Правління: 
- Пушкаря Олександра Миколайовича (особа не надала згоди на роз-

криття паспортних даних). Пушкарь О.М. протягом останніх п’яти років 
обій мав наступні посади: з 18.03.2011 працює в АСК «ОМЕГА» на посаді 
Начальник управління претензійно-позовної роботи Дирекції юридичного 
супроводу АСК «ОМЕГА». Пушкарь О.М. часткою в статутному капiталi 
АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Поло-
женням про Правління АСК «ОМЕГА» - з 07.06.2018р. по 03.04.2020р.

- Пікалову Ларису Віталіївну (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Пікалова Л.В. протягом останніх п’яти років обіймала на-
ступні посади: 1) 31.08.2012-10.04.2013 ПВНЗ «Міжнародний інститут бізне-
су» (з 31.08.2012 директор департаменту продажу та маркетингу; з 20.12.2012 
Віце- президент з розвитку); 2) 02.09.2013-11.02.2015 ТДВ «Домінанта» (з 
02.09.2013 Заступник Директора з розвитку регіональної мережі; з 21.02.2014 
Перший заступник Директора; з 05.01.2015 Директор з продажів); 
3) 08.07.2015 по теперішній час ПрАТ АСК «ОМЕГА» (з 08.07.2015 Радник 
Президента з питань розвитку регіональної мережі адміністративно-
управлінського апарату; з 01.06.2016 Директор Київської дирекції час 
ПрАТ АСК «ОМЕГА» по теперішній час) . Пікалова Л.В. часткою в статутному 
капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та 
Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» - з 07.06.2018р. по 03.04.2020р.

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

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

2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

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

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлiЧне акцiонерне 

товариство "Юнекс 
Банк"

2. Код за ЄДРПОУ 20023569
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ,  

вулиця Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445851462 0444625062

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

http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

ii. текст повідомлення
Рiшенням Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЮНЕКС БАНК» (далi - Банк) (протокол засiдання №43 вiд 05 червня 2018 

року о 09-40 годинi) з 05.06.2018р. призначено виконуючої обов’язки Голов-
ного бухгалтера Банку Морозову Iнну Антонiвну (дозвiл на розкриття пас-
портних даних не надано) до отримання письмової згоди вiд Нацiонального 
банку України на призначення Морозової I.А. Головним бухгалтером 
ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Iншi посади, якi обiймала Морозова I.А.. протягом 
останнiх п'яти рокiв: з 06.04.2018 по теперiшнiй час - ПАТ «ЮНЕКС БАНК» 
(заступник Головного бухгалтера); з 02.12.2014 по 05.04.2018 - ПАТ «КБ 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (перейменований на ПАТ «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», перейменований на ТОВ «ФК 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР») (Головний бухгалтер, заступник Головного 
бухгалтера); з 24.09.2014 по 01.12.2014 - ПАТ «МIСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК» (Радник Голови Правлiння, заступник Головного бухгалтера - на-
чальник вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi); з 01.11.2010 по 
23.09.2014 - ПАТ «РОДОВIД БАНК» (заступник Головного бухгалтера). 
Розмiр пакета акцiй, яким володiє Морозова I.А. - нуль, що складає 0,00% 
статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини особа 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 Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.06.2018
(дата)
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Приватне акціонерне товариство «Мшанецьке» (надалі Товариство), 
місцезнаходження Товариства: 48161, Тернопільська обл., Теребовлян-
ський р-н., с.Мшанець, повідомляє про скликання річних загальних збо-
рів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 10.07.2018 року о 10 год., за 
місцезнаходженням Товариства тернопільська обл., теребовлян-
ський р-н., с.Мшанець, зал засідань товариства. Реєстрація акціонерів 
(їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 10.07.2018 року о 
09.00 та закінчиться о 09.45, за місцем їх проведення. Дата складання пе-
реліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 
04.07.2018 р. 

Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку 

та способу засвідчення бюлетенів.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Звіт Директора за підсумками фінансово – господарської діяльності 

за 2013-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
5. Звіт Наглядової ради за 2013-2017 роки та прийняття рішення за на-

слідками його розгляду. 
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013-2017 роки та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку 
Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2017 роки.
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2013-2017 роки. 
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, в зв’язку з при-

веденням його у відповідність до вимог чинного законодавства.
12. Про надання повноваження уповноваженої особи для підписання 

Статуту Товариства в новій редакції.
13. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Зако-

ну України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.
14.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
15. Про затвердження цивільно–правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про укладення правочину.

Проекти рішень:
1. «Обрати лічильну комісію в складі: Цюпака Василя Павловича (одно-

особово)».
2. «Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження 

порядку та способу засвідчення бюлетенів.»
3. «Обрати головою загальних зборів акціонерів Опалка Юрія Яросла-

вовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Даценко Олену 
Миколаївну.».

4. «Затвердити Звіт директора Товариства по підсумках фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013-2017 роки».

5. «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2013-2017 роки».
6. «Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2013-2017 роки».
7. «Річний звіт Товариства за 2013-2017 роки затвердити».
8. «Дивіденди за 2013-2017 роки не нараховувати. Отриманий прибуток 

залишити в розпорядженні Товариства.».
9. «В зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити 

повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Мшанецьке» Іліщука Олексія 
Петровича, Соляр Ольги Михайлівни, Киби Вiктора Павловича.».

10. «В зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити 
повноваження членів Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Мшанецьке» Дембрович 
Людмили Павлiвни, Трач Василя Івановича, Романюка Василя Анатолійо-
вича».

11. «Затвердити Статут Товариства в новій редакції, в зв’язку з приве-
денням його у відповідність до вимог чинного законодавства.».

12. «Уповноважити директора Товариства Iлiщука Петра Васильовича 
підписати Статут Товариства в новій редакції від імені Товариства та здій-
снити його державну реєстрацію.

13. «Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а 
саме «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Нагля-
дову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Положення про Ревізій-
ну комісію» у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні това-
риства» і Статуту Товариства».

14. «Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Мшанецьке» Іліщука 
Олексія Петровича, Цимбалу Романа Йосиповича, Кибу Вiктора Павловича 
терміном на 3 роки.».

15. «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства та уповноважити директора Товариства укласти та 
підписати їх від імені Товариства із членами Наглядової ради».

16. «Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Мшанецьке» Дембрович 
Людмилу Павлiвну, Романюка Василя Анатолійовича, Недільського Степа-
на Івановича терміном на 3 роки.».

17. «1.Укласти правочин, а саме договір купівлі-продажу нерухомого 
майна нежитлових будівель та споруд, що належать приватному акціонер-
ному товариству «Мшанецьке», а саме: нежитлової будівлі адміністративно-
побутового корпусу (на плані літ. «А») загальною площею 528,3 м2; нежит-
лової будівлі майстерні по виготовленню металоконструкцій, заготовок 
вент. і трубопр. (на плані літ. «Б») загальною площею 426,0 м2; нежитлової 
будівлі майстерні по ремонту механізмів, обладнання, автомашин (на плані 
літ. «В») загальною площею 526,1 м2; нежитлової будівлі автогаражів на 
9 автомобілів (на плані літ. «Г») загальною площею 319,1 м2; нежитлової 
будівлі складського приміщення (на плані літ. «Д») загальною площею 
429,0 м2; нежитлової будівлі складського приміщення (на плані літ. «Е») 
загальною площею 25,2 м2; нежитлової будівлі майстерні пор ремонту ве-
ликогабаритної техніки (на плані літ. «Ж») загальною площею 465,0 м2, що 
знаходяться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 114.

2.В якості вартості правочину прийняти оцінку ринкової вартості нежит-
лових будівель та споруд, здійсненої приватним підприємством «ЕКСПЕРТ-
ОЦІНКА», яке діє на підставі Статуту та Сертифіката суб'єкта оціночної ді-
яльності від 29.12.2016 р. № 1055/16 виданого Фондом державного майна 
України.

3.Вартість правочину становить ринкову вартість нежитлових будівель 
та споруд, що належать приватному акціонерному товариству «Мшанець-
ке», а саме: нежитлової будівлі адміністративно-побутового корпусу (на 
плані літ. «А») загальною площею 528,3 м2; нежитлової будівлі майстерні 
по виготовленню металоконструкцій, заготовок вент. і трубопр. (на плані 
літ. «Б») загальною площею 426,0 м2; нежитлової будівлі майстерні по ре-
монту механізмів, обладнання, автомашин (на плані літ. «В») загальною 
площею 526,1 м2; нежитлової будівлі автогаражів на 9 автомобілів (на пла-
ні літ. «Г») загальною площею 319,1 м2; нежитлової будівлі складського 
приміщення (на плані літ. «Д») загальною площею 429,0 м2; нежитлової 
будівлі складського приміщення (на плані літ. «Е») загальною площею 
25,2 м2; нежитлової будівлі майстерні пор ремонту великогабаритної техні-
ки (на плані літ. «Ж») загальною площею 465,0 м2, що знаходяться за адре-
сою: місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 114 та складає з врахуванням 
заокруглень та без врахування податку на додану вартість: 2 079 230 (Два 
мільйони сімдесят дев’ять тисяч двісті тридцять) гривень.

4.Визначити, що покупцем вищевказаних нежитлових будівель та спо-
руд є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-
ТЕРНОПІЛЬ», ТОВ «МОНОЛІТ-ТЕРНОПІЛЬ»; Ідентифікаційний код юри-
дичної особи:40855463; Місцезнаходження юридичної особи:46005, 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, 
БУДИНОК 114.

5. Директору приватному акціонерному товариству «Мшанецьке» уклас-
ти договір купівлі- продажу із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-ТЕРНОПІЛЬ» (Ідентифікаційний код юридичної 
особи:40855463; Місцезнаходження юридичної особи:46005, ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МИКУЛИНЕЦЬКА, БУДИ-
НОК 114) нежитлових будівель та споруд, що належать приватному акціо-
нерному товариству «Мшанецьке», а саме: нежитлової будівлі 
адміністративно-побутового корпусу (на плані літ. «А») загальною площею 
528,3 м2; нежитлової будівлі майстерні по виготовленню металоконструк-
цій, заготовок вент. і трубопр. (на плані літ. «Б») загальною площею 426,0 м2; 
нежитлової будівлі майстерні по ремонту механізмів, обладнання, автома-
шин (на плані літ. «В») загальною площею 526,1 м2; нежитлової будівлі ав-
тогаражів на 9 автомобілів (на плані літ. «Г») загальною площею 319,1 м2; 
нежитлової будівлі складського приміщення (на плані літ. «Д») загальною 
площею 429,0 м2; нежитлової будівлі складського приміщення (на плані літ. 
«Е») загальною площею 25,2 м2; нежитлової будівлі майстерні пор ремонту 
великогабаритної техніки (на плані літ. «Ж») загальною площею 465,0 м2, 
що знаходяться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 114 по 
ринковій ціні 2 079 230 (Два мільйони сімдесят дев’ять тисяч двісті трид-
цять) гривень без врахування податку на додану вартість.».

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (та не 
обмежуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), 
для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджу-
ють його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник ви-
рішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Від дати 
надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Збо-
рів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за місцезнаходжен-
ням Товариства, з понеділка по п’ятницю з 9.00 години до 16.00 години, у 
бухгалтерії Товариства, а вдень проведення Зборів – за місцем їх прове-
дення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами: Киба Людмила Федорiвна. Телефон для довідок: (03551) 
4-77-38. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів 

Приватне акцІонерне товариство «МШанецЬке»
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до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпо-
відні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду 
рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту 
порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених 
до проекту порядку денного Зборів, а також право ознайомитися з проектом 
договору щодо обов’язкового викупу акцій Товариством.Станом на 
14.05.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлен-
ня про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 22622088 шт, 
голосуючих акцій – 16220434шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.mshanech.afr.net.ua/. 

основні показники фінансово-господарської діяльності за 
2017р. (2016р.) в тис.грн.: Усього активів 37345 (19302), основні засоби 
(залишкова вартість) 12367 (7338), запаси 7717 (5558), сумарна дебі-
торська заборгованість 6345 (1252), грошові кошти та їх еквіваленти 
9907 (4109), власний капітал 34838 (18970), статутний капітал 5655 
(5655), поточні зобов'язання 2507 (332), чистий прибуток 13900 (670).
Увага! акціонери, які згідно із ЗУ «Про депозитарну систему Украї-
ни» не уклали від власного імені договір з депозитарною устано-
вою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь 
у голосуванні.

ПовІДоМленнЯ Про ПровеДеннЯ ПоЗаЧерГовиХ ЗаГалЬниХ 
ЗБорІв акцІонерІв ПриватноГо акцІонерноГо товариства 

«наУково-ДослІДний ІнститУт «вектор»
наглядова рада ПриватноГо акцІонерноГо товариства 

«наУково-ДослІДний ІнститУт «вектор» (надалі - Товариство) 
(ідентифікаційний код - 33304201, місцезнаходження – 04073, м. Київ, вул. 
Рилєєва, 10-А) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 09 липня 2018 року о 12-00 за адресою м. київ, 
вул. рилєєва, 10-а, конференц зала №2. 

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на 
голосування) з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у склад 2 осіб: Миргородський 

Ігор Андрійович, Файденко Дмитро Олександрович.
2. Надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: 1.Надати згоду на вчинення наступних значних право-

чинів:
- Договору купівлі-продажу нерухомого майна Товариства, а саме: Не-

жилих приміщення корпусу №1 з №1 по № 54 (групи приміщень № 1), 
№№І,ІІ,ІІІ першого поверху, з № 1 по № 39 (групи приміщень №2), №№І,ІІ 
другого поверху, з №1 по № 26 (групи приміщень №3), №№І,ІІ третього по-
верху, з №1 по № 41 (групи приміщень №4), №№І,ІІ четвертого поверху, з 
№1 по № 26 (групи приміщень №5), №№І,ІІ п’ятого поверху, (літера А), за-
гальною площею 3593,80 кв. м., що розташовані за адресою м. Київ 
вул. Рилєєва 10-А;

- Договору купівлі-продажу нерухомого майна Товариства, а саме: Бу-
дівлі корпусу №2 (літера А`), загальною площею 4265,60 кв. м., що розта-
шована за адресою м. Київ вул. Рилєєва 10-А;

- Договору купівлі-продажу нерухомого майна Товариства, а саме: 
Адміністративно-господарської будівлі (літера И), загальною площею 
345,90 кв. м., що розташована за адресою м. Київ вул. Рилєєва 10-А;

- Договору купівлі-продажу нерухомого майна Товариства, а саме: Спо-
руди прохідної №2 (літера М), загальною площею 10,20 кв. м., що розташо-
вана за адресою м. Київ вул. Рилєєва 10-А;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Неліна Олега Володи-
мировича на підписання від імені Товариства договорів, передбачених п.1 
рішення по питанню 2-му порядку денного Зборів, додатків, актів прийому-
передачі майна та/або додаткових угод до цих договорів.

3. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством 

значних правочинів, які можуть укладатись, протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення, а саме договорів купівлі-продажу рухомого та 
нерухомого майна, поставки, договорів щодо надання або отримання по-
слуг, виконання робіт, договорів іпотеки та договорів про розірвання/при-
пинення договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, 
договорів про отримання та надання позики, надання та отримання пово-
ротної фінансової допомоги, договорів оренди, вартість предмета яких, не 
перевищує 60000000 (шестидесяти мільйонів) гривень 00 коп. та гранична 
сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 120000000 (сто 
двадцяти мільйонів) гривень 00 коп.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Неліна Олега Володими-
ровича або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 року з дати про-
ведення цих позачергових загальних зборів акціонерів, в разі такої необхід-
ності, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства 
договорів, передбачених п.1 рішення по питанню 3-му порядку денного 
Зборів, та додатків, актів прийому-передачі, додаткових угод до цих дого-
ворів. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких 
було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства 
не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними збо-
рами акціонерів або Наглядовою радою.

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформа-
ція визначена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товари-

ства»: http:vektor.emitents.net.ua.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах 03.07.2018 р. (станом на 24:00 годину).
Реєстрація акціонерів відбудеться 09.07.2018 року з 11:30 год. до 

11:55 год. за місцем проведення зборів.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за 
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А, конференц 
зала №2 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 
13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем прове-
дення загальних зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення 
з матеріалами загальних зборів є Член правління Єфімова Олена Павлів-
на. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, 
щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного 
загальних зборів, надаються до дати проведення загальних зборів, протя-
гом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх отримання шляхом направлення 
відповідей поштою на адресу такого акціонера.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного 
загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 
зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 (сім) днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій 
формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити пріз-
вище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який їх вносить, 
кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включен-
ня до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення 
до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають пра-
во оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до 
проекту порядку денного загальних зборів.

Для участі у загальних зборах, акціонери повинні мати документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що 
посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати 
участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, копія статуту юридичної особи;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним за-
конодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь 
та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності 
на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право 
участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загаль-
них зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши 
про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти 
участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних 
зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде 
той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція 
перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосу-
вання на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласни-
ків або їх загальним представником.

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

Станом на 01 червня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів) за-
гальна кількість акцій Товариства складає 47 895 500 (сорок сім мільйонів 
вісімсот дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій, з них 
голосуючими є 47 895 500 (сорок сім мільйонів вісімсот дев’яносто п’ять 
тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій.

Приватне акцІонерне товариство «наУково-ДослІДний ІнститУт «вектор»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

Повне найменування емітента акцІонерне товари-
ство «УкраїнсЬкий 
БУДІвелЬно - Інвести-
цІйний Банк»

Код за ЄДРПОУ 26547581
Місцезнаходження 01133 м.київ, б-р л.Українки, 30-в 
Міжміський код, телефон та факс (044) 3643490, 494 02 28
Електронна поштова адреса shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://ubib.com.ua/about/emitents

Вид особливої інформації  зміну типу акціонерного товари-
ства

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі - 

Банк) 26.04.2018 р. прийнято рішення: змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне това-
риство.

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР – 07.06.2018.

Повне найменування Банку до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Повне найменування Банку після зміни - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
Голова правління
ат «УкрБУДІнвестБанк»  в.П.качуровський
М.П.  07.06.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБлiЧне 

акцiонерне 
товариство 
"ДонБасенерГо"

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

ська, 34 А
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2909707 (044)2909710
5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

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

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 5 і більше 
відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства.

ii. текст повідомлення
Публiчним акцiонерним товариством «Донбасенерго» (далi - Товариство) 

отримано 06.06.2018р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів 
за акціями/доходу за цінними паперами Товариства станом на 31.05.2018р., 
на пiдставi якого стало вiдомо, що кiлькiсть простих iменних акцiй у власностi 
акцiонера - юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38769061, мiсцезнаходження: 
03015, м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 А) не змiнилась i станом на 
31.05.2018р. становить 14389687 штук, що складає 60,859007% вiд загальної 
кiлькостi акцiй та 61,655423% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

За попереднiми даними* ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» володiло 
14389687 штук простих iменних акцiй Товариства, що становило 60,859007% 
вiд загальної кiлькостi акцiй та 61,675797% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

*Попереднi данi зазначенi вiдповiдно до реєстру власників іменних цінних 
паперів, станом на 12.03.2018р. 

Публiчним акцiонерним товариством «Донбасенерго» (далi - Товариство) 
отримано 06.06.2018р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів 
за акціями/доходу за цінними паперами Товариства станом на 31.05.2018р., 
на пiдставi якого стало вiдомо, що кiлькiсть простих iменних акцiй у власностi 
акцiонера - Держава в особi Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 
00032945, мiсцезнаходження: 01133, м.Київ, вул.Генерала Алмазова, буд. 18/9) 
не змiнилась i станом на 31.05.2018р. становить 5911076 штук, що складає 
25,000003% вiд загальної кiлькостi акцiй та 25,327159% вiд кiлькостi голосую-
чих акцiй.

За попереднiми даними* Держава в особi Фонду державного майна Украї-
ни володiла 5911076 штук простих iменних акцiй Товариства, що становило 
25,000003% вiд загальної кiлькостi акцiй та 25,335529% вiд кiлькостi голосую-
чих акцiй.

*Попереднi данi зазначенi вiдповiдно до реєстру власників іменних цінних 
паперів, станом на 12.03.2018р.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор  Бондаренко Едуард Миколайович

06.06.2018

Приватне  
акцiонерне товариство  

«отiс»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «ОТIС»
2. Код за ЄДРПОУ: 14357579
3. Місцезнаходження: 03062 м. Київ, вул. Чистяківська,32
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 492-98-00, 
(044) 492-98-01
5. Електронна поштова адреса: Olena.MAIDANNYK@otis.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.otisworldwide.
com/site/ua/Pages/Special%20information.aspx?menuID=6 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-
пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прий няття рішення про виплату дивідендів

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рі-

шення про виплату дивідендів: 04.06.2018р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-

дендів: 19.06.2018р.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення 

загальних зборів (грн): 18834610,00.
Строк виплати дивідендів: з 20.06.2018р. по 03.12.2018р.
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в по-

вному обсязі.
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного роз-

криття 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 строк їх виплати було прийнято на засіданні наглядової 
ради ПрАТ «ОТIС» (протокол № 18 від 04.06.2018р.).

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  Земан Ладiслав
07.06.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816

(044) 4983815
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Повідомлення для кредиторів

 ПриватноГо акцІонерноГо 
товариства «МиколаївМолПроМ»
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Миколаївмолп-

ром» код ЄДРПОУ: 05409745, місцезнаходження: 54001, Миколаїв-
ська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16 (далі – Товариство), пові-
домляє про прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів які 
відбулись 06.06.2018 року рішення про припинення Приватного акціо-
нерного товариства «Миколаївмолпром» шляхом перетворення в Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Миколаївмолпром». Склад комі-
сії з припинення (перетворення): Голова Комісії з припинення 
(перетворення) – Клімов Михайло Володимирович; Член Комісії з при-
пинення (перетворення) – Маринич Алла Іванівна. Місцезнаходження 
комісії з припинення (перетворення): 54001, Миколаївська обл., м. Мико-
лаїв, вул. Громадянська, 16

Строк заявлення кредиторами своїх вимог відповідно до положень 
ст.  105 Цивільного кодексу України становить 2 (два) календарних місяці 
з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припи-
нення Приватного акціонерного товариства «Миколаївмолпром» шляхом 
перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаїв-
молпром».

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені 
договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після наді-
слання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися 
з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких 
дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів 
застави чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань 
перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено 
правочином між товариством та кредитором. Письмова вимога кредито-
ра має бути направлена до Товариства рекомендованим листом з опи-
сом вкладення або надана до Товариства безпосередньо з обов’язковою 
реєстрацією відповідної кореспонденції. У разі якщо кредитор не звер-
нувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою 
вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додат-
кових дій щодо зобов'язань перед ним.

комісія з припинення (перетворення) Прат «Миколаївмолпром»

Приватне акцІонерне товариство 
«корЧУватсЬкий»

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 ТО-
ВАРИСТВО «КОРЧУВАТСЬКИЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 30966863
3. Місцезнаходження: 03083 м.Київ, Червонопрапорна (Пирогів-

ський шлях) 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5023221, 044 5023221
5. Електронна поштова адреса: zatkkbm@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 30966863.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Наказом генерального директора № 3/ос від 06.06.2018р. припи-

нено повноваження головного бухгалтера Сироти К.А.у зв'язку із за-
явою про звільнення із займаної посади за власним бажанням  
06 червня 2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова 
особа перебувала на посаді головного бухгалтера Товариства з 
03.04.2017р. по 06.06.2018р. Замість особи, звільненої із займаної 
посади, нікого не призначено. 

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  Шамрай в.П.
06.06.2018

вІДкрите акцІонерне товариство  
«ЗавоД «квант»

рІЧна ІнФорМацІЯ  
емітента цінних паперів за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і 
телефон емітента.

Відкрите акціонерне товариство 
«ЗАВОД «КВАНТ», 
ідентифікаційний код юридичної 
особи 14309866, 
03022, м. Київ, вул. Трутенка, 2 
044 257-00-09

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії.

07.06.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформа-
цію.

14309866.smida.gov.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності.

Приватне підприємство «ІНФОР-
МАУДИТ",
Код ЄДРПОУ 31058616

5. Інформація про загальні збори:
З приводу того, що Вiдкрите акцiонерне товариство «ЗАВОД " КВАНТ" не 
проводило Загальнi збори акцiонерiв за результатами дiяльностi у 2016 
роцi можемо пояснити наступне: Органи управлiння товариства вiдсутнi. 
Пiсля припинення процедури лiквiдацiї та вiдновлення платоспроможностi 
товариства арбiтражний керуючий виконує обов'язки керiвника емiтента 
на пiдставi частини 5 статтi 46 Закону України "Про вiдновлення 
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом". 
6. Інформація про дивіденди.
Дивіденди у звітному та попередніх роках не виплачувались та не 
нараховувались. Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

вІДкрите акцІонерне товариство «ЗавоД «квант»
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Шановний акцІонер!
Прат «Укртара-воланПак» 

повідомляє, 
що позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 26 червня 2018 

року, початок о 10 год.00 хв. 
за адресою: 03045 м.київ, вул.новопирогівська, 58а

Порядок денний:
1. Вибори органів управління Товариства. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів – 20 червня 2018року
Реєстрація акціонерів проводиться з 9 год 00хв. До 9год. 45хв. у день та 

за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери 

повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 
та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. 

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку ден-
ного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03045 м.Київ, 
вул.Новопирогівська, 58А, з 11год.30хв. до 12год.00хв. кожного четверга, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Морозова Валентина Миколаївна.

Довідки за тел.:044-259-45-37
Правління
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Повідомлення 
Пат «УкрнаФтоХІМПроект»

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 «УкраїнсЬкий ІнститУт 

По ПроектУваннЮ наФтоПерероБниХ І наФтоХІМІЧниХ ПІДПри-
ЄМств»

2. Код за ЄДРПОУ 21489100
3. Місцезнаходження 04053 київ кудрявський узвіз буд 5-Б
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044) 463 70 39 
+38(044) 272 18 03
5. Електронна поштова адреса Ppo2006@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації www.unxp.com.ua/osobliva06062018.
pdf

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

відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особа-
ми, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 
та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у роз-
мірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства

ІІ. текст повідомлення
1).Дата вчинення дії: 06.06.2018;
Інформація надійшла від ПАТ «Національний депозитарій України» 

№2484 від 06.06.2018
Дата набуття такого пакета: 06.06.2018
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника 

(власників) акцій: 
ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (VILHELMINA HOLDING LIMITED) 

(КІПР); Ідентифікаційний код: HE106779
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій до 

набуття права власності на такий пакет акцій: 99,67452%
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-

чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності 
інформації): 99,875%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій піс-
ля набуття права власності на такий пакет акцій:99,67452 %;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наяв-
ності інформації): 99,67452%.

2).Особа, що діє спільно з компанією ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДИНГ ЛІМІ-
ТЕД, разом придбали 100% акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

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

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

2. Голова правління  Левандовський А.С.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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 «ХМiлЬницЬкий елеватор»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00953295
3. Місцезнаходження емітента: 22000 Вiнницька обл., Хмiльницький ра-

йон, м.Хмiльник вул. В. Порика, 26
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 04338 2-26-47 04338 2-20-80
5. Електронна поштова адреса емітента: Nadiia.Myronenko@adm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hmelnik.actisilos.net
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про 

розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного 
капiталу

2. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що 

перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу: 05.06.2018р.
Назва органу, що прийняв про розмiщення цiнних паперiв: Загальнi збо-

ри акцiонерiв
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: простi iменнi акцiї бездоку-

ментарної форми iснування у кiлькостi 14 870 000 шт. на суму 3 717 500,00 
(три мiльйона сiмсот сiмнадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копiйок) грн.

Спосiб їх розмiщення: приватний.
Порядок здiйснення такого розмiщення (самостiйно або iз залученням 

торговця(iв), з яким(и) укладено договiр андерайтингу, через органiзатора 
торгiвлi) - не зазначається у разi приватного розмiщення.

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шля-
хом додаткового випуску акцiй: на загальну номiнальну вартiсть 
3 717 500,00грн (три мiльйона сiмсот сiмнадцять тисяч п'ятсот гривень 
00 копiйок); номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 0,25 грн.

Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення: 
Цiна розмiщення 1 акцiї, що становить 4,02 грн, затверджена рiшенням 

Наглядової Ради та у зв'язку з вiдсутнiстю бiржових курсiв визначена 
суб'єктом оцiночної дiяльностi - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Мiжгалузевий клiринговий центр «Євроконсалтинг», код ЄДРПОУ 
31109644, станом на 03 травня 2018 року - останнiй робочий день, що пе-
редує дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про прове-
дення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Якщо розмiщення акцiй може призвести до змiни власника великого пакета 
акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже 
володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, наводиться наймену-
вання юридичної особи або зазначається «фiзична особа», якщо iнформацiя 
виникла щодо власника - фiзичної особи, кiлькiсть їхнiх акцiй та частка у статут-
ному капiталi до розмiщення акцiй: розмiщення акцiй може призвести до 
збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв ALFRED C. TOEPFER 

INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. (Нiдерланди), реєстрацiйнiй код 
24367223 , якому до розмiщення акцiй належало 5 736234 штук простих iменних 
акцiй Товариства, що складає 84,329297 вiдсоткiв вiд статутного капiталу Това-
риства. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних 
паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної 
номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, 
якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прий-
няття цього рiшення: 218,606 %

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються: участь в управлiннi Товариством, отримання дивiдендiв; отри-
мання, у разi лiквiдацiї Товариства частини майна товариства; отримання 
iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; iншi права, передбаченнi 
актами законодавства та статутом акцiонерного Товариства. Акцiї розмiщуються 
виключно серед акцiонерiв - власниких простих акцiй ПрАТ «Хмiльницький еле-
ватор», якi мають переважне право придбавати розмiщуванi ПрАТ «Хмiльницький 
елеватор» простi акцiї додаткової емiсiї пропорцiйно частцi належних їм про-
стих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй станом на дату проведення поза-
чергових Загальних Зборiв акцiонерiв - 05 червня 2018 року.

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплату акцiй Акцiонери здiйснюють виключно 
в грошовiй формi (резиденти України в нацiональнiй валютi - гривнi; нерезиден-
ти - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або гривнях) шляхом переказу в 
безготiвковому порядку коштiв на банкiвський рахунок ПрАТ «Хмiльницький 
елеватор». Перерахунок коштiв, внесених нерезидентами в iноземнiй вiльно 
конвертованiй валютi, у нацiональну валюту України здiйснюється за офiцiйним 
курсом гривнi до iноземних валют, що встановлений Нацiональним банком 
України на дату надходження iноземної валюти в оплату акцiй на банкiвський 
рахунок ПрАТ «Хмiльницький елеватор»

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв: 

Фiнансовi ресурси, залученi ПрАТ «Хмiльницький елеватор» вiд 
розмiщення акцiй, в повному обсязi в сумi 59 777 400 грн. планується спря-
мувати на розвиток та розширення виробництва, зокрема на переоблад-
нання конденсаторних установок елеватора в сумi 9 777 400 грн. та на 
закупiвлю зернових культур, врожаю 2018 року в сумi 50 000 000 грн.

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прий няв 
рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного то-
вариства); вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють: 
не зазначається у разi прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. 
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: не передбачена.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: внески, отриманi 
при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, не будуть використанi 
ПрАТ «Хмiльницький елеватор» для покриття збиткiв.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Б’ялкiвський Олександр Олексiйович
   М.П.

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

ПРАТ "КІРОВОГРАДЛІТМАШ"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кіро-

воградлітмаш". Код за ЄДРПОУ: 31562464. Місцезнаходження: 25491, м.
Кiровоград, вул.Ливарна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 0522-55-80-
02. Електронна поштова адреса: kdlitmash@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 31562464.smida.gov.ua. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 02.06.2018 року, в зв'язку із за-

кінченням строку повноважень органів управління товариства, звільнено:
Голова наглядової ради Суворова Олена Володимирівна, розмір пакета
акцій: 0%. Член наглядової ради Чельник Олег Миколайович, розмір па-
кета акцій: 0%. Член наглядової ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна, роз-
мір пакета акцій: 0%. Ревізор Клепацький Олег Григорович, розмір пакета
акцій: 0%. Посадові особи на посаді перебували з 16.05.2015 р. по
02.06.2018р. Обрано: Член наглядової ради Суворова Олена Володими-
рівна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займала поса-
ди: юрист ПрАТ "Кіровоградлітмаш". Член наглядової ради Чельник Олег
Миколайович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав
посади: заступник директора ПрАТ "Кіровоградлітмаш". Член наглядової
ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом
останніх 5 років займала посади: головний бухгалтер ПрАТ "Кіровоград-
літмаш". Члени наглядової ради обрані на посаду як представники акці-
онера Шамілова Вячеслава Миколайовича (розмір пакета акцій 50%). Ре-
візор Клепацький Олег Григорович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом ос-
танніх 5 років займав посади: начальник охорони ПрАТ "Кіровоградліт-
маш". Посадові особи на посаду обрані терміном на 3 роки.

Рішенням наглядової ради від 02.06.2018 року обрано Голова наглядо-
вої ради Суворова Олена Володимирівна, розмір пакета акцій: 0%. Про-
тягом останніх 5 років займала посади: юрист ПрАТ "Кіровоградлітмаш".
На посаду обрана терміном 3 роки. Посадові особи згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних не надали. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадові особи не мають.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СКАЙ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства

II. Текст повідомлення
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" повiдомляє, що Загальни-

ми зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23 квiтня 2018 року, були прийнятi
рiшення про змiну типа ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СКАЙ БАНК" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцi-
онерне товариство та рiшення про змiну найменування з ПУБЛIЧНЕ АК-
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "СКАЙ БАНК".

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
особ, фiзичних особ-пiдприємцiв та громадських формувань -
06.06.2018 р. 

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

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

2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння 

Рогинский Вячеслав Олександрович
07.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

06.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 06.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 149 на
суму 86 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 86
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 16,94%.

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

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

2. Найменування посади 

Голова Правління 
Петренко О.Ф.  

07.06.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Агроп-
ромтехпостач". Код за ЄДРПОУ: 00913574. Місцезнаходження: 25491,
м.Кропивницький, вул.Мурманська, 15. Міжміський код, телефон та факс:
0522-30-22-44. Електронна поштова адреса: aptp@emitent.net.ua. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: 00913574.smida.gov.ua. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
05.06.2018 року ПАТ "Агропромтехпостач" з інформації, отриманої від

нового власника домінуючого пакету акцій та депозитарної установи, ста-
ло відомо:

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій (загальній кількос-
ті акцій) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІЯ
-АГРО" (код ЄДРПОУ 35472893, місцезнаходження 54000, м.Миколаїв,
вул.Велика Морська,143), зменшився з 17277340 простих іменних акцій
(99,9823%) до 0.

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АСКЕЛ"
(код ЄДРПОУ 39766412, місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Аніщенка,
буд. 3, літ. А, офіс 30), збільшився з 0 до 17277340 простих іменних акцій
(99,9823%).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Голова правління Асламов Юрій Миколайович.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "КІРОВОГРАДЛІТМАШ"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кіро-

воградлітмаш". Код за ЄДРПОУ: 31562464. Місцезнаходження: 25491, м.
Кiровоград, вул.Ливарна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 0522-55-80-
02. Електронна поштова адреса: kdlitmash@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 31562464.smida.gov.ua. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 02.06.2018 року, в зв'язку із за-

кінченням строку повноважень органів управління товариства, звільнено:
Голова наглядової ради Суворова Олена Володимирівна, розмір пакета
акцій: 0%. Член наглядової ради Чельник Олег Миколайович, розмір па-
кета акцій: 0%. Член наглядової ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна, роз-
мір пакета акцій: 0%. Ревізор Клепацький Олег Григорович, розмір пакета
акцій: 0%. Посадові особи на посаді перебували з 16.05.2015 р. по
02.06.2018р. Обрано: Член наглядової ради Суворова Олена Володими-
рівна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займала поса-
ди: юрист ПрАТ "Кіровоградлітмаш". Член наглядової ради Чельник Олег
Миколайович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав
посади: заступник директора ПрАТ "Кіровоградлітмаш". Член наглядової
ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом
останніх 5 років займала посади: головний бухгалтер ПрАТ "Кіровоград-
літмаш". Члени наглядової ради обрані на посаду як представники акці-
онера Шамілова Вячеслава Миколайовича (розмір пакета акцій 50%). Ре-
візор Клепацький Олег Григорович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом ос-
танніх 5 років займав посади: начальник охорони ПрАТ "Кіровоградліт-
маш". Посадові особи на посаду обрані терміном на 3 роки.

Рішенням наглядової ради від 02.06.2018 року обрано Голова наглядо-
вої ради Суворова Олена Володимирівна, розмір пакета акцій: 0%. Про-
тягом останніх 5 років займала посади: юрист ПрАТ "Кіровоградлітмаш".
На посаду обрана терміном 3 роки. Посадові особи згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних не надали. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадові особи не мають.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СКАЙ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства

II. Текст повідомлення
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" повiдомляє, що Загальни-

ми зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23 квiтня 2018 року, були прийнятi
рiшення про змiну типа ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СКАЙ БАНК" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцi-
онерне товариство та рiшення про змiну найменування з ПУБЛIЧНЕ АК-
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "СКАЙ БАНК".

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
особ, фiзичних особ-пiдприємцiв та громадських формувань -
06.06.2018 р. 

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

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

2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння 

Рогинский Вячеслав Олександрович
07.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

06.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 06.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 149 на
суму 86 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 86
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 16,94%.

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

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

2. Найменування посади 

Голова Правління 
Петренко О.Ф.  

07.06.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Агроп-
ромтехпостач". Код за ЄДРПОУ: 00913574. Місцезнаходження: 25491,
м.Кропивницький, вул.Мурманська, 15. Міжміський код, телефон та факс:
0522-30-22-44. Електронна поштова адреса: aptp@emitent.net.ua. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: 00913574.smida.gov.ua. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
05.06.2018 року ПАТ "Агропромтехпостач" з інформації, отриманої від

нового власника домінуючого пакету акцій та депозитарної установи, ста-
ло відомо:

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій (загальній кількос-
ті акцій) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІЯ
-АГРО" (код ЄДРПОУ 35472893, місцезнаходження 54000, м.Миколаїв,
вул.Велика Морська,143), зменшився з 17277340 простих іменних акцій
(99,9823%) до 0.

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АСКЕЛ"
(код ЄДРПОУ 39766412, місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Аніщенка,
буд. 3, літ. А, офіс 30), збільшився з 0 до 17277340 простих іменних акцій
(99,9823%).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Голова правління Асламов Юрій Миколайович.

Приватне акцiонерне товариство 
«страХова коМПанiЯ 

«УкрПроМстраХ»
ПовІДоМленнЯ Про виникненнЯ осоБливої ІнФорМацІї  

Про еМІтента 
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРПРОМСТРАХ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 31810453
Адреса місцезнаходження 04073, м. Київ, пров. Куренiвський, б. 

19/5
Телефон емітента (044) 227-57-52 (044) 502-29-11
Електронна поштова адреса 
емітента

ups_dpa@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: ukrpromstrakh.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.
06.06.2018 р. Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “УКРПРОМСТРАХ” (надалі – То-
вариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Това-
риства. 
Припинено повноваження посадової особи – Головний бухгалтер Доро-
тюк Iрина Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Повноваження припинено за власним бажанням. Особі не нале-
жать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа займала посаду з 29.11.2017 р.
Призначено на посаду особу – Головний бухгалтер Фіртич Олена Воло-
димирівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). При-
значення відбулось в зв'язку із припиненням повноважень попереднього 
Головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: головний бухгалтер ТДВ "СК "Гарант-Фармамед". Особі не нале-
жать акції Товариства. Посадову особу обрано на невизначений термін.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства. Генеральний директор Доротюк Iрина Василiвна.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "КІРОВОГРАДЛІТМАШ"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кіро-

воградлітмаш". Код за ЄДРПОУ: 31562464. Місцезнаходження: 25491, м.
Кiровоград, вул.Ливарна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 0522-55-80-
02. Електронна поштова адреса: kdlitmash@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 31562464.smida.gov.ua. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 02.06.2018 року, в зв'язку із за-

кінченням строку повноважень органів управління товариства, звільнено:
Голова наглядової ради Суворова Олена Володимирівна, розмір пакета
акцій: 0%. Член наглядової ради Чельник Олег Миколайович, розмір па-
кета акцій: 0%. Член наглядової ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна, роз-
мір пакета акцій: 0%. Ревізор Клепацький Олег Григорович, розмір пакета
акцій: 0%. Посадові особи на посаді перебували з 16.05.2015 р. по
02.06.2018р. Обрано: Член наглядової ради Суворова Олена Володими-
рівна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займала поса-
ди: юрист ПрАТ "Кіровоградлітмаш". Член наглядової ради Чельник Олег
Миколайович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав
посади: заступник директора ПрАТ "Кіровоградлітмаш". Член наглядової
ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом
останніх 5 років займала посади: головний бухгалтер ПрАТ "Кіровоград-
літмаш". Члени наглядової ради обрані на посаду як представники акці-
онера Шамілова Вячеслава Миколайовича (розмір пакета акцій 50%). Ре-
візор Клепацький Олег Григорович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом ос-
танніх 5 років займав посади: начальник охорони ПрАТ "Кіровоградліт-
маш". Посадові особи на посаду обрані терміном на 3 роки.

Рішенням наглядової ради від 02.06.2018 року обрано Голова наглядо-
вої ради Суворова Олена Володимирівна, розмір пакета акцій: 0%. Про-
тягом останніх 5 років займала посади: юрист ПрАТ "Кіровоградлітмаш".
На посаду обрана терміном 3 роки. Посадові особи згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних не надали. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадові особи не мають.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СКАЙ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства

II. Текст повідомлення
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" повiдомляє, що Загальни-

ми зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23 квiтня 2018 року, були прийнятi
рiшення про змiну типа ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СКАЙ БАНК" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцi-
онерне товариство та рiшення про змiну найменування з ПУБЛIЧНЕ АК-
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "СКАЙ БАНК".

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
особ, фiзичних особ-пiдприємцiв та громадських формувань -
06.06.2018 р. 

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

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

2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння 

Рогинский Вячеслав Олександрович
07.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

06.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 06.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 149 на
суму 86 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 86
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 16,94%.

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

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

2. Найменування посади 

Голова Правління 
Петренко О.Ф.  

07.06.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Агроп-
ромтехпостач". Код за ЄДРПОУ: 00913574. Місцезнаходження: 25491,
м.Кропивницький, вул.Мурманська, 15. Міжміський код, телефон та факс:
0522-30-22-44. Електронна поштова адреса: aptp@emitent.net.ua. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: 00913574.smida.gov.ua. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
05.06.2018 року ПАТ "Агропромтехпостач" з інформації, отриманої від

нового власника домінуючого пакету акцій та депозитарної установи, ста-
ло відомо:

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій (загальній кількос-
ті акцій) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІЯ
-АГРО" (код ЄДРПОУ 35472893, місцезнаходження 54000, м.Миколаїв,
вул.Велика Морська,143), зменшився з 17277340 простих іменних акцій
(99,9823%) до 0.

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АСКЕЛ"
(код ЄДРПОУ 39766412, місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Аніщенка,
буд. 3, літ. А, офіс 30), збільшився з 0 до 17277340 простих іменних акцій
(99,9823%).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Голова правління Асламов Юрій Миколайович.

Повідомлення про продовження строку діяльності 
 Пат «ЗнкІФ «ГолДен вертекс ФонД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІН-
НЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє на підставі 
Закону України «Про інститути спільного інвестування» та договору про 
управління активами Фонду № КУА-01/14 від 02.04.2014 р., від імені та в 
інтересах ПУБлІЧноГо акцІонерноГо товариства «Закритий 
неДиверсиФІкований корПоративний ІнвестицІйний ФонД 
«ГолДен вертекс ФонД» (ідентифікаційний код юридичної особи 
36085513, надалі - Фонд повідомляє, що 05 червня 2018 року Загальни-
ми зборами учасників Фонду (далі – «Збори») було прийнято рішення 
про продовження строку діяльності Фонду та про пов’язаний з цим викуп 
Фондом власних акцій в учасників Фонду, які повідомлять про бажання 
продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі передбачені цим 
повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Повідом-
ленням. Викуп Акцій здійснюється безпосередньо компанією з управлін-
ня активами Фонду – ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Зборами встановлений наступний порядок викупу акцій:
1. Приймання передбачених цим Повідомлення документів від учас-

ників Фонду здійснюється з 06 червня 2018 року по 05 вересня 2018 року 
включно. Їх приймання відбувається кожного дня, крім вихідних (субота 
та неділя), а також святкових та неробочих днів з 0900 до 1800 за адре-
сою: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403. У 
випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні 
бути відправлені за вказаною вище адресою обов’язково рекомендова-
ним листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не 
пізніше 05 вересня 2018 року . 

2. Для здійснення викупу належних учаснику Фонду Акцій та одер-
жання розрахунку, учаcник Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» особисто або через представника чи надіслати реко-
мендованим листом наступні документи:

2.1.1. для фізичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної учасником Фонду 

(його законним представником, іншою уповноваженою особою) відпо-
відно до форми, наведеної у Додатку 7 до Положення про порядок роз-
міщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестуван-
ня, яке затверджено Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 N 1338 ;

- довідку з банківської установи, у якій зазначені реквізити банків-
ського рахунку учасника Фонду;

- паспорт учасника Фонду (законного представника, іншої уповнова-
женої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом учасника 
Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендова-
ним листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду осо-
бою;

-довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера 

платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію 
такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомен-
дованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду 
особою;

2.1.2. для юридичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником учас-

ника Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведе-
ної у Додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту спільного інвестування, яке затверджено Рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 N 1338. 

- довідку з банківської установи, у якій зазначені реквізити банків-
ського рахунку учасника Фонду;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхід-
них для здійснення ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за-
ходів з ідентифікації учасника Фонду, що передбачені Законом України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення»;

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повно-
важення особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, 
протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

3. Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом 
за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про про-
довження строку діяльності Фонду, тобто станом на 05 червня 2018 року, 
а саме 1386,69 (одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 69 копі-
йок), а кількість Акцій, які викуповуються в учасника, не може переви-
щувати кількості Акцій, власником яких він був на день прийняття зазна-
ченого рішення.

4. Розрахунки за передані Учасником Фонду згідно з Договором Акції 
здійснюються не пізніше 05 січня 2019 року.

5. У разі неможливості здійснення розрахунків по Акціях згідно наве-
дених в Заявці та інших наданих Учасником документах його банків-
ських реквізитів, ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» від іме-
ні Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків 
здійснює депонування таких коштів на ім’я Учасника Фонду в обраній 
ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» банківській установі для 
їх наступної передачі Учаснику Фонду.

6.Продавці мають право конвертувати акції Фонду в цінні папери ін-
шого інституту спільного інвестування, управління активами якого здій-
снює ПрАТ «КУА«АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», відповідно до ви-
мог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту 
спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 
01.10.2013 № 2073.

Голова Правління 
Прат «кУа «альтера ессет Менеджмент»  І.в. скоренко

Пат «ЗнкІФ «ГолДен вертекс ФонД»

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Миколаївмолпром»

2. Код за ЄДРПОУ: 05409745; 3. Місцезнаходження: 54001, мiсто Мико-
лаїв, вул. Громадянська, 16; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0512) 
496413; 5. Електронна поштова адреса: m.klimov@nmp.in.ua; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www. nmp.prat.ua; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пере-
творення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 

ii. текст повідомлення
06.06.2018 року позачерговими зборами акцiонерiв ПрАТ «Миколаїв-

молпром» (протокол вiд 06.06.2018р) з метою мiнiмiзацiї витрат товари-
ства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, 
як акцiонерне товариство з результатом голосування «за» -6068600 
голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
голосiв акцiонерiв, «проти» - 0 голосiв , «утримався» - 0 голосiв, прийняте 
наступне рiшення: Припинити Приватне акцiонерне товариство «Мико-
лаївмолпром», код за ЄДРПОУ 05409745, мiсцезнаходження: 54001, Ми-
колаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, статутний капiтал 
1501700,00 гривень, шляхом його перетворення у Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Миколаївмолпром», код за ЄДРПОУ 05409745, 

мiсцезнаходження: 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Грома-
дянська, 16, статутний капiтал 1501700,00 гривень. З моменту державної 
реєстрацiї у встановленому порядку Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Миколаївмолпром», яке створене внаслiдок перетво-
рення Приватного акцiонерного товариства «Миколаївмолпром», є пра-
вонаступником щодо усього майна, прав та обов’язкiв Приватного 
акцiонерного товариства «Миколаївмолпром» стосовно всiх його 
кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi оспорюються сто-
ронами. Акцiї ПрАТ «Миколаївмолпром» конвертуються у частки у ста-
тутному капiталi ТОВ «Миколаївмолпром» та розподiляються серед його 
учасникiв у спiввiдношеннi 1:1 («1акцiя=1частка»). Вiдсоткове спiввiдно-
шення часток ТОВ «Миколаївмолпром» буде рiвним вiдсотковому 
спiввiдношенню часток у статутному капiталi ПрАТ «Миколаївмолпром». 
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «Миколаївмолпром» 
становить 2 мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо 
припинення ПрАТ «Миколаївмолпром» шляхом його перетворення у ТОВ 
«Миколаївмолпром» з урахуванням вимог статтi 82 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Вимоги кредиторiв направляються до товари-
ства рекомендованим листом з описом вкладення або надаються до то-
вариства безпосередньо з обов`язковою реєстрацiєю вiдповiдної 
кореспонденцiї.

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

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

Голова правлiння: клiмов Михайло володимирович 06.06.2018

Приватне акцiонерне товариство «МиколаївМолПроМ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №108, 8 червня 2018 р. 
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Проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято 
рішення про публічне/приватне розміщення

лЬвІвсЬкої МІсЬкої раДи
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1. Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
2) скорочене найменування (за наявності)
-
3) код за ЄДРПОУ
04055896
4) місцезнаходження
Україна, 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
Тел.: 38 (032) 297-59-00, 38 (032) 297-57-15,
факс : 38 (032) 297-57-47
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реє-

страцію емітента
04.08.1994, Виконавчий комітет Львівської міської ради
7) строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу 

Ради, що виступає емітентом облігацій
Відповідно до статті 141 Конституції України, строк повноважень міської ради 

встановлено на п’ять років.
Останні вибори Міського голови та Міської ради відбулися 15 листопада 

2015 року. Повноваження чинного складу Львівської міської ради почалися в 
день відкриття першої сесії Львівської міської ради 6-го скликання, тобто з 
01 грудня 2015 року, тривають п’ять років і закінчуються в день відкриття першої 
сесії Львівської міської ради наступного скликання, тобто в 2020 році, крім перед-
бачених законом випадків довгострокового припинення повноважень депутатів

2. Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:
1) доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеці-

ального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)
Міський бюджет м. Львова затверджений ухвалами Львівської міської ради: 
від 16.11.2017 № 2585 «Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік», 
від 21.12.2017 № 2783 « Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 

2018 рік»,
від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до міського бюджету 

м. Львова у 2018 році»,
від 25.01.2018 № 2878 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 

2018 рік»,
від 22.03.2018 № 3094 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 

2018 рік»,
від 22.03.2018 № 3100 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 

21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова 
у 2018 році»,

від 22.03.2018 № 3109 «Про затвердження переліку природоохоронних захо-
дів, які фінансуватимуться за рахунок коштів загального фонду міського бюджету 
м.Львова у 2018 році, та річного плану пріоритетного фінансування природоохо-
ронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середови-
ща у 2018 році»,

від 19.04.2018 № 3258 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 
2018 рік»,

від 17.05.2018 № 3398 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 
2018 рік»,

від 17.05.2018 № 3492 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 
21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова 
у 2018 році»,

від 09.02.2018 № 133 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бю-
джету м.Львова»,

від 16.02.2018 № 137 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бю-
джету м.Львова,

від 23.03.2018 № 296 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бю-
джету м.Львова.

Інформація про Емітента, в т.ч. інформація про формування місцевого бю-
джету, про фінансовий стан Емітента, про виконання місцевого бюджету, про 
стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом, про грошові 
зобов'язання Емітента, приведена станом на 22.05.2018 року. 

Доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеці-
ального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку).

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова за уточненим 
планом на 2018 рік встановлений у сумі 9 245 784,1 тис. грн., спеціального фонду 
462 972,5 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 330 500 тис. грн.

(станом на 22.05.2018р.)
(в тис.грн.)

код найменування 
доходів згідно із 

бюджетною 
класифікацією

Загальний 
фонд

спеціальний фонд разом
разом у тому 

числі 
бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надхо-
дження

4 968 800,0 3 200,0 - 4 972 000,0

20000000 Неподаткові 
надходження

240 536,2 268 872,5 140 500,0 509 408,7

30000000 Доходи від операцій з 
капіталом

53,0 190 000,0 190 000,0 190 053,0

40000000 Офіційні трансферти 
(розшифровуються 
за видами трансфер-
тів та бюджетів)

4 036 394,9 900,0 - 4 037 294,9

всього доходів 9 245 784,1 462 972,5 330 500,0 9 708 756,6

2) витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків 
загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класи-
фікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків 
загального фонду, спеціального фонду, за функціональною класифікацією 
видатків), кошти на погашення основної суми боргу.

Загальний обсяг видатків міського бюджету м. Львова на 2018 рік згідно уточне-
ного плану станом на 22.05.2018р. становить 10 460 555,0 тис.грн., у тому числі за-
гального фонду – 8 011 186,2 тис.грн. та спеціального фонду – 2 449 368,8 тис.грн.

Розподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2018 рік за функціональною 
структурою бюджету:

(в тис.грн.)
Код Найменування 

видатків згідно із 
бюджетною 

класифікацією

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом
Разом у тому чис-

лі бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
0100 Державне управління 528 302,1 21 155,7 14 056,5 549 457,8
1000 Освіта 2 246 090,7 193 705,5 101 110,8 2 439 796,2
2000 Охорона здоров’я 915 871,3 64 416,7 40 490,9 980 288,0
3000 Соціальний захист 

та соціальне 
забезпечення

2 947 766,7 4 199,0 4 133,3 2 951 965,7

6000 Житлово-
комунальне 
господарство

412 636,5 190 268,0 190 268,0 602 904 ,5

4000 Культура і мистецтво 120 319,4 17 216,3 12 823,0 137 535,7
8400 Засоби масової ін-

формації
2 336,9 -- -- 2 336,9

5000 Фізична культура і 
спорт

63 049,0 11 918,8 11 625,0 74 967,8

7300 Будівництво та регіо-
нальний розвиток

1 848,0 253 556,0 253 556,0 255 404,0

7100 Сільське, лісове, 
рибне господарство 
та мисливство

2 140,0 991,0 292,0 3 131,0

7400 Транспорт та 
транспортна 
інфраструктура, 
дорожнє господар-
ство

6 384,5 155 340,2 155 340,2 161 724,7

7600 Інші програми та за-
ходи, пов’язані з еко-
номічною діяльністю

24 095,6 1 504 128,0 1 504 128,0 1 528 223,6

8100 Захист населення і 
території від надзви-
чайних ситуацій тех-
ногенного та природ-
ного характеру

543,5 5 000,0 5 000,0 5 543,5

8600 Обслуговування боргу 55 230,0 -- -- 55 230,0
8300 Охорона навколиш-

нього природного 
середовища

2 020,0 5 874,9 -- 7 894,9

8700 Видатки, не віднесе-
ні до основних груп 
та інші видатки

37 014,5 -- -- 37 014,5

Р А З О М 7 365 648,7 2 427 770,1 2 292 823,7 9 793 418,8
8800 Кредитування 8 950,0 0,0 0,0 8 950,0
9000 Міжбюджетні транс-

ферти
636 587,5 21 598,7 19 998,7 658 186,2

9110 Кошти, що переда-
ються до Державно-
го бюджету України

336 087,5 -- -- 336 087,5

9700 Субвенції з місцево-
го бюджету іншим 
місцевим бюджетам 
на здійснення про-
грам та заходів за 
рахунок коштів міс-
цевих бюджетів

300 500,0 21 098,7 19 498,7 321 598,7

9800 Субвенція з місцево-
го бюджету держав-
ному бюджету на 
виконання програм 
с о ц і а л ь н о -
економічного розви-
тку регіонів

499,9 499,9 499,9

всього видатків 8 011 186,2 2 449 368,8 2 312 822,4 10 460 555,0

лЬвІвсЬка МІсЬка раДа
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Розподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2018 рік за відомчою класи-
фікацією:

(в тис.грн.)
Код Найменування 

видатків згідно із 
відомчою класифікаці-

єю

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Разом
Разом у тому чис-

лі бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
01 Управління «Секрета-

ріат ради» Львівської 
міської ради

12 024,7 482,0 482,0 12 506,7

02 Виконавчий комітет 
Львівської міської ради

46 655,5 6 178,0 6 163,0 52 833,5

02 Департамент адміні-
стративних послуг 
Львівської міської ради

10 921,7 14 462,5 14 462,5 25 384,2

02 Департамент гумані-
тарної політики

3 775,5 100,0 100,0 3 875,5

02 Департамент містобу-
дування Львівської 
міської ради

27 193,9 39 383,0 36 707,3 66 576,9

02 Управління персона-
лом ЛМР

4 667,8 66,0 66,0 4 733,8

02 Юридичний департа-
мент ЛМР

13 880,8 500,0 500,0 14 380,8

06 Відділ професійної 
освіти департаменту 
гуманітарної політики 
Львівської міської ради

315 123,1 27 121,5 2 300,0 342 244,6

06 Управління освіти де-
партаменту гуманітар-
ної політики ЛМР

1 874 
791,1

204 785,1 141 601,3 2 079 576,2

07 Управління охорони 
здоров’я департаменту 
гуманітарної політики 
ЛМР

919 693,8 72 745,5 47 819,7 992 439,3

08 Управління соціального 
захисту департаменту 
гуманітарної політики

2 923 
093,0

10 063,1 9 997,4 2 933 156,1

10 Управління культури 
департаменту розвитку 
ЛМР

204 881,8 47 856,9 38 236,2 252 738,7

11 Управління молоді та 
спорту департаменту 
гуманітарної політики 
Львівської міської ради

55 441,3 26 476,2 26 476,2 81 917,5

12 Департамент житлово-
го господарства та інф-
раструктури ЛМР

104 952,9 1 086 720,6 1 086 720,6 1 191 673,5

14 Департамент з питань 
поводження з відходами 
Львівської міської ради

4 082,8 20 000,0 20 000,0 24 082,8

15 Управління капітально-
го будівництва Львів-
ської міської ради

407,7 5 187,3 19,1 5 595,0

16 Управління архітектури 
та урбаністики департа-
менту містобудування 
Львівської міської ради

11 327,1 23 692,0 23 692,0 35 019,1

16 Управління регулювання 
забудови департаменту 
містобудування ЛМР

1 551,2 1 551,2

17 Інспекція державного 
а р х і т е к т у р н о -
будівельного контролю 
м. Львова

9 671,8 200,0 200,0 9 871,8

18 Управління охорони іс-
торичного середовища

4 037,7 36 000,0 36 000,0 40 037,7

19 Управління транспорту 
департаменту житло-
вого господарства та 
інфраструктури ЛМР

81 311,2 401 408,4 401 408,4 482 719,6

20 Департамент розвитку 
Львівської міської ради

6 117,9 12 641,0 12 641,0 18 758,9

22 Управління безпеки 
міста ЛМР

1 789,4 31 736,0 30 000,0 33 525,4

23 Департамент «Адміні-
страція міського голови»

18 036,2 195,0 195,0 18 231,2

26 Управління туризму де-
партаменту розвитку 
Львівської міської ради

7 324,8 1 000,0 1 000,0 8 324,8

27 Департамент економіч-
ного розвитку Львів-
ської міської ради

21 595,5 65 637,2 65 637,2 87 232,7

29 Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення ЛМР

4 248,4 636,4 636,4 4 884,8

31 Управління комуналь-
ної власності департа-
менту економічного 
розвитку ЛМР

11 821,8 400,0 400,0 12 221,8

33 Управління державної 
реєстрації Львівської 
міської ради

10 356,9 3 120,0 3 120,0 13 476,9

34 Управління адміністру-
вання послуг департа-
менту адміністратив-
них послуг ЛМР

27 511,2 3 849,0 3 849,0 31 360,2

36 Управління земельних 
ресурсів ЛМР

10 549,4 1 739,0 465,0 12 288,4

37 Департамент фінансо-
вої політики Львівської 
міської ради

59 710,4 100,0  100,0 59 810,4

37 Управління фінансів 
департаменту фінансо-
вої політики Львівської 
міської ради

793 392,7 21 198,7 19 598,7 814 591,4

41 Галицька районна ад-
міністрація

70 761,3 42 676,4 42 676,4 113 437,7

42 Залізнична районна 
адміністрація

67 629,5 48 005,6 47 933,0 115 635,1

43 Личаківська районна 
адміністрація

62 123,1 51 522,6 51 522,6 113 645,7

44 Франківська районна 
адміністрація

63 710,3 44 320,4 43 433,0 108 030,7

45 Шевченківська районна 
адміністрація

69 947,2 55 730,4 55 230,4 125 677,6

46 Сихівська районна ад-
міністрація

66 123,8 41 433,0 41 433,0 107 556,8

разом 8 002 
236,2

2 449 368,8 2 312 822,4 10 451 605,0

Кредитування
02 Департамент гумані-

тарної політики
-333,4 -333,4

12 Департамент житлово-
го господарства та інф-
раструктури ЛМР

8 950,0 397,8 9 347,8

15 Управління капітально-
го будівництва ЛМР

-64,4 -64,4

разом кредитування 8 950,0 8 950,0
всЬоГо 8 011 186,2 2 449 368,8 2 312 822,4 10 460 555,0

Сума обслуговування боргу передбачена ухвалами від 16.11.2017 № 2585 
«Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік» в сумі 5,23 млн.грн. та від 25.01.2018 
№ 2878 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік» в сумі 
50,0 млн.грн., загальна уточнена сума 55,23 млн.грн., в тому числі: діючий кредит 
НЕФКО - 0,10 млн.грн., нові запозичення облігації – 39,6 млн.грн., послуги депо-
зитарію - 1,0 млн.грн., та інші видатки, що відносяться до обслуговування боргу  – 
14,53 млн.грн. 

3) граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фондом
Граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку:
Профіцит загального фонду бюджету у 2018 році становить –  

1 234 597,9  тис. грн.; дефіцит спеціального фонду бюджету становить  
1 986 396,3  тис. грн., бюджету розвитку 1 982 322,4 тис.грн. 

Джерелами покриття дефіциту спеціального фонду є: 
- кошти, одержані з загального фонду бюджету 1 484 335,9 тис.грн.;
- залишки коштів на 01.01.2018 - 63 260,4 тис.грн.;
- запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м.Львова в сумі 

440  000,0 тис.грн.,
- погашення міжнародної позики – 1 200,0 тис.грн.
3. Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протя-

гом п'яти останніх років:
1) інформація про виконання місцевого бюджету
Бюджет міста Львів включає в себе загальний та спеціальний фонди та фор-

мується за рахунок надходжень, закріплених за бюджетом міста загальнодер-
жавних податків та зборів, власних доходів, субвенцій з Державного бюджету 
України та додаткової дотації з Державного бюджету України.

Інформація про виконання місцевого бюджету емітента у 2018 році:
Інформація про виконання місцевого бюджету емітента за 2013 - 

2017  роки:
Період Показник Доходи, тис.грн. видатки, тис.грн.
на 22.05.2018 Загальний фонд 9 245 784,1 8 011 186,2

Спеціальний фонд 462 972,5 2 449 368,8
Загальний обсяг 9 708 756,6 10 460 555,0

Період Показник Доходи, тис.грн. видатки, тис.грн.
2013 рік Загальний фонд 2 181 211,4 2 287 716,2

Спеціальний фонд 381 174,6 321 781,2
Загальний обсяг 2 562 396,0 2 609 497,4

2014 рік Загальний фонд 2 300 087,7 2 324 709,4
Спеціальний фонд 756 045,7 712 283,1
Загальний обсяг 3 056 133,4 3 036 922,5

2015 рік Загальний фонд 4 627 524,5 3 423 672,8
Спеціальний фонд 310 640,0 1 176 028,3
Загальний обсяг 4 938 164,5 4 599 701,2
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2016 рік Загальний фонд 6 178 840,0 4 469 170,1
Спеціальний фонд 337 439,2 2 168 110,3
Загальний обсяг 6 516 279,2 6 637 280,4

2017 рік Загальний фонд 8 199 448,6 6 380 206,5
Спеціальний фонд 410 748,9 2 138 048,9
Загальний обсяг 8 610 197,5 8 518 255,4

Виконання дохідної частини бюджету за 2017 рік складає 8 610,2 млн.грн., в 
тому числі загального фонду бюджету – 8 199,4 млн.грн. та спеціального фон-
ду  – 410,8 млн.грн. 

Виконання доходної частини міського міського бюджету за 2017р. складає 
101,0% до уточненого плану. Виконання доходної частини спеціального фонду місь-
кого бюджету за 2017р. складає 93,7% до уточненого плану. Надходження до бю-
джету міста характеризуються зростанням. Так, у 2017 року фактичні надходження 
до загального фонду бюджету міста збільшились у порівнянні з відповідним періо-
дом 2016 року на 2 093,9 млн.грн., або на 32,1%. Зростання доходної частини від-
бувалося за рахунок збільшення обсягів податку на доходи фізичних осіб, акцизного 
податку, місцевих податків, плати за надання адміністративних послуг. 

В загальному обсязі надходжень податкові та неподаткові надходження скла-
дають 53,0%, міжбюджетні трансферти – 42,2%, доходи спеціального фонду – 
4,8%. 

В бюджет розвитку міста надійшло коштів (без трансфертів та коштів, що пе-
редаються із загального фонду) в сумі 242,8 млн.грн., з них: надходження від 
відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 73,8 млн.грн., над-
ходження від продажу земельних ділянок – 35,7 млн.грн., пайових внесків на роз-
виток інфраструктури - 133,3 млн.грн. 

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Львова за 2017 рік скла-
дає 8 518,2 млн.грн., у тому числі видатки загального фонду – 6 380,2 млн.грн., 
та видатки спеціального фонду – 2 138,0 млн.грн.

2) інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових 
зобов'язань

За період 2013 - 2017 рр., Емітент надавав гарантії відповідно до Угоди про 
позику (Проект водопостачання та каналізації міста Львова), яка укладена 
27.08.2002р. між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 
Згідно угоди про позику кредитується лМкП «львівводоканал» на умовах, ви-
значених в договорі про субкредитування. Сума позики становить 24,25 млн. дол. 
США та грант Агентства з міжнародного розвитку Швеції - 6,0 млн.дол. США. Ви-
плата відсотків за кредит, комісії за зобов’язання та повернення суми кредиту 
покладені на ЛМКП «Львівводоканал». Гарантом позики виступає Львівська місь-
ка рада, про що підписано Договір гарантії між Україною в особі Міністерства фі-
нансів України та Львівською міською радою. 

Станом на 22.05.2018 року підприємством сплачено в рахунок погашення 
боргу перед Міністерством фінансів – 401,6 млн.грн. в тому числі за рахунок кош-
тів міського бюджету – 201,8 млн.грн, за рахунок власних коштів підприємства  – 
6,0 млн.грн. та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.01.2014  р. 
№ 30 та від 04.06.2015р. № 375 зі змінами проведено взаєморозрахунок у По-
рядку надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашен-
ня заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізо-
ваного водопостачання та водовідведення відповідно в сумі 66,3 млн.грн у 
2014 році та 127,5 млн.грн у 2015 році. Станом на 22.05.2018 року простроченої 
заборгованості за субкредитом немає.

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 09.07.2009 року № 2769 
«Про надання дозволу ЛКП «Львівелектротранс» на отримання кредиту від Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку на інвестицію в інфраструктуру гро-
мадського транспорту та послуг у м. Львові і надання муніципальної гарантії Єв-
ропейському банку реконструкції та розвитку з метою гарантування виконання 
зобов’язань лкП «львівелектротранс» відповідно до кредитного договору між 
«Львівелектротранс» і Європейським банком реконструкції та розвитку надано 
муніципальну гарантію для забезпечення виконання зобов’язань ЛКП «Львіве-
лектротранс» на суму 12,0 млн. євро. 

Мета кредиту: залучення коштів на інвестицію в інфраструктуру громадського 
транспорту та послуг у м. Львові. 

ЛКП «Львівелектротранс» одержано 11,3 млн.євро або 259,2 млн.грн позики. 
Повернуто основної суми боргу 3,2 млн.євро або 86,7 млн.грн., сплачено відсот-
ки та обслуговування боргу – 49,8 млн.грн. Разом – 136,5 млн.грн. Станом на 
22.05.2018 року простроченої заборгованості підприємства перед Європейським 
банком реконструкції та розвитку немає.

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 09.07.2009 року № 2772 
«Про надання дозволу Львівському комунальному автотранспортно-дорожньому 
підприємству №1339» на отримання кредиту від Європейського банку рекон-
струкції та розвитку на інвестицію у реконструкцію міських вулиць та пов’язаних 
мереж, покращення інфраструктури громадського транспорту вздовж трамвай-
них ліній №2 і №6 і надання муніципальної гарантії Європейському банку рекон-
струкції та розвитку з метою гарантування виконання зобов’язань львівським 
комунальним автотранспортно-дорожнім підприємством №1339 відповідно 
до кредитного договору між Львівським комунальним автотранспортно-дорожнім 
підприємством № 1339 і Європейським банком реконструкції та розвитку» нада-
но муніципальну гарантію на виконання зобов’язань ЛКАТДП № 1339 на суму 
26,0 млн.євро. Львівське комунальне автотранспортно-дорожнє підприємство 
№ 1339 було перейменоване у Львівське комунальне підприємство «Львівавто-
дор» згідно ухвали від 21.04.2011 р. № 381. Мета кредиту: інвестиції у рекон-
струкцію міських вулиць та пов’язаних мереж, покращення інфраструктури гро-
мадського транспорту вздовж трамвайних ліній №2 і №6 у місті.

Погашення відсотків та кредиту здійснюється за рахунок підприємства.  
ЛКП «Львівавтодор» одержано позики в сумі 26,0 млн.євро або 321,24 млн.грн, з 
них повернуто 11,9 млн.євро або 253,1 млн.грн.

Підприємством сплачено відсотки за користування кредитом та на обслугову-
вання боргу – 146,9 млн.грн. Станом на 22.05.2018 року простроченої заборгова-

ності підприємства перед Європейським банком реконструкції та розвитку не-
має.

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 12.07.2012 року № 1596 
«Про надання місцевої гарантії для забезпечення виконання ЛКП «Львівавто-
дор» зобов’язань за кредитом ЄБРР на інвестицію у продовжуння трамвайного 
маршруту №4 до Сихова» надано гарантію «ЛКП «Львівавтодор» на суму  
6,0 млн.євро. 

У 2015 році надано гарантію на додатковий кредит ЛКП «Львівавтодор». на 
додаткову суму 6,0 млн.євро. Таким чином, загальна сума позики становить  
12,0 млн.грн.

ЛКП «Львівавтодор» отримано 12,0 млн.євро, що еквівалентно 302,8 млн.грн, 
з них повернуто 2,58 млн.євро або 77,2 млн.грн. та сплачено відсотки за обслуго-
вування боргу з іншими видатками в сумі 48,3 млн.грн. Станом на 22.05.2018 року 
простроченої заборгованості підприємства перед Європейським банком рекон-
струкції та розвитку немає

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 27.12.2012 року № 2019 
«Про надання місцевої гарантії для забезпечення виконання лкП «львівтепло-
енерго» зобов’язань за кредитом ЄБРР на інвестицію у проект модернізації інф-
раструктури теплопостачання в м.Львові» надано муніципальну гарантію  
ЛКП «Львівтеплоенерго» на суму 20,0 млн.євро. 

У 2017 році проведено реструктуризацію боргових зобов’язань підприємства 
до 2029 року.

ЛКП «Львівтеплоенерго» одержано позики в сумі 2,6 млн.євро, що еквіва-
лентно 68,5 млн.грн. поверненння коштів буде здійснюватись починаючи з 
2019 року. 

Підприємством сплачено за обслуговування боргу – 24,7 млн.грн. Станом на 
22.05.2018 року простроченої заборгованості підприємства перед Європейським 
банком реконструкції та розвитку немає

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 30.12.2015 року № 57 «Про 
погодження умов кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для ре-
алізації проекту реконструкції очисних споруджень та будівництва станції пере-
робки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для коге-
нерації у м.Львові у 2016 році» надано муніципальну гарантію  
лМкП «львівводоканал» на суму 15,0 млн.євро. Виборка коштів розпочнеться 
у 2018 році. 

Підприємством сплачено за обслуговування боргу – 6,9 млн.грн. 
Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 30.06.2016 року № 626 «Про 

надання дозволу ЛМКП «Львівводоканал» на отримання кредиту від Північної 
Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) та надання муніципальної гарантії 
Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) з метою гарантування ви-
конання зобов’язань ЛМКП «Львівводоканал» з метою гарантування виконання 
зобов’язань підприємства як частини співфінансування проекту «Реконструкція 
очисних споруджень та будівництва станції переробки мулу для очистки та утилі-
зації стічних вод та виробництва біогазу для когенерації у м.Львові» надано муні-
ципальну гарантію ЛМКП «Львівводоканал» на суму 5,0 млн.євро. Виборка ко-
штів розпочнеться у 2018 році.

Підприємством сплачено за обслуговування боргу – 2,1 млн.грн. за рахунок 
коштів міського бюджету.

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 20.10.2016 № 1117 «Про по-
годження умов кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реа-
лізації проекту впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громад-
ському транспорті м.Львова». ЛКП «Львівавтодор» надано муніципальну гарантію 
ЛКП «Львівавтодор» на суму 10,0 млн.євро. Виборка коштів розпочнеться у 
2018 році.

Підприємством сплачено за обслуговування боргу – 4,3 млн.грн. 
Крім того, Емітентом надаються дозволи комунальним підприємствам на 

отримання позики в установах банків під заставу майнових прав комунальної 
власності.

Інших гарантій стосовно виконання боргових зобов’язань за період з 
01.01.2013 року по 22.05.2018 року Емітент не надавав.

3) інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим 
боргом

Протягом п’яти останніх років Емітент не залучав комерційні позики та креди-
ти і не мав простроченої заборгованості за борговими зобов’язаннями по залу-
ченню комерційних позик та кредитів.

4. Інформація про грошові зобов'язання емітента:
1) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:
У період з 01.01.2016 року по 01.05.2018 року не здійснювалися залучення 

безвідсоткових короткотермінових позик за рахунок коштів єдиного казначей-
ського рахунку ГУДКСУ у Львівській області до міського бюджету з метою покрит-
тя тимчасових касових розривів та забезпечення видатків.

Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 24.05.2012 № 1497 «Про здій-
снення запозичення до міського бюджету м.Львова для виконання заходів з під-
вищення енергоефективності у бюджетних будівлях м.Львова та внесення змін 
до міського бюджету м.Львова на 2012 рік» та від 20.03.2014 № 3051 «Про здій-
снення запозичень до міського бюджету м.Львова для виконання заходів з підви-
щення енергоефективності у бюджетних будівлях комунальної форми власності» 
підписано дві кредитні угоди з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 
(НЕФКО) на загальну суму 450,88 тис.євро або 6,87 млн.грн.

Кредитний договір від 2012 року з Північною Екологічною Фінансовою Корпо-
рацією (НЕФКО) станом на 22 травня 2018 року закінчено і розрахунки за цим 
договором повністю та остаточно завершені.

На дату прийняття рішення про розміщення облігацій серед грошових 
зобов’язань емітента діючими є зобов’язання за зовнішніми запозиченнями, ін-
формація про які зазначена нижче.

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 
сторони, вид правочину)
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розрахунок і обґрунтування здійснення запозичення з урахуванням вимог ч.3 ст.18 та ст.74 бюджетного кодексу України львівська міська рада станом 
на 22.02.2018 року

тис.грн.
Рік1 Індикативні прогнозні показники місцевого бюджету 

за основними видами доходів та фінансування (в 
частині бюджету розвитку)2

Середньорічний індикативний 
прогнозний обсяг надходжень 

бюджету розвитку3
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 12а 13 14 15 16
2018 х х х х х х х 3 608 659,90 2 948 476,79 589 147,15 7 952 471,90 4 968 143,60 496 814,36 40 800,00

Кредитна угода від 10.10.2014 № ESC 2/14, укладена між Львівською міською 
радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином
Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)
сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином
169 801,00 євро або 3 898 874,44 грн.
вид валюти зобов'язання
Євро
строк і порядок виконання кредитного правочину
Термін погашення 15.08.2019
відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином
Остаточна сума заборгованості 53 812,87 євро або 1 175 397,15 грн.
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 

зобов'язань за укладеним кредитним правочином
-
2) які не були виконані:
Невиконаних грошових зобов’язань Львівської міської ради в якості «емітен-

та» і «позичальника» не існує 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину)
-
кредитор за кожним укладеним кредитним правочином
-
сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином
-
вид валюти зобов'язання
-
строк і порядок виконання кредитного правочину
-
дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, 

його розмір і стадія погашення
-
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 

зобов'язань за укладеним кредитним правочином
-

5. Інша інформація*
-

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких 
прийнято рішення про розміщення

1. Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих 
позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рі-
шення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

Запозичення у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики здійсню-
ється Емітентом на підставі:

ухвали Львівської міської ради від 21.12.2017 року № 2385 «Про здійснення 
запозичення до міського бюджету м.Львова у 2018 році» зі змінами, внесеними 
ухвалами Львівської міської ради від 22.03.2018 року № 3100 «Про внесення змін 
до ухвали міської ради від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до 
міського бюджету м.Львова у 2018 році» та від 17.05.2018 року № 3492 «Про вне-
сення змін до ухвали міської ради від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запо-
зичення до міського бюджету м.Львова у 2018 році» та 

Наказу Міністерства фінансів України № 413 від 06.04.2018 року «Про пого-
дження обсягу та умов здійснення запозичень Львівською міською радою у 
2018 році»

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення 
облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями викорис-
тання)

Використання коштів від випуску облігацій місцевої позики на забезпечення 
співфінансування заходів з розвитку інфраструктури міста згідно з переліком 
об`єктів, наведених в додатку до ухвали Львівської міської ради від 17.05.2018 
№ 3492, яку можна знайти на офіційному сайті міської ради за посиланням:

https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/
4782AEFD07D551DCC2258294004976F3?OpenDocument
3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх міс-

цевих позик
Відповідно до Бюджетного кодексу України: 
джерелом погашення облігацій є кошти бюджету розвитку міста Львова;
джерелом виплати доходу за облігаціями є кошти загального фонду бюджету 

міста Львова. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №108, 8 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22

2019 1 704 321,90 75 000,00 63 000,00 103 782,00 1 462 539,80 0,10 1 804 329,95 х 3 844 930,25 2 961 890,18 532 158,60 7 259 201,70 5 058 456,60 505 845,66 79 217,32
2020 1 904 338,00 50 000,00 52 200,00 108 971,10 1 693 166,80 0,10 1 922 465,13 х 3 955 738,76 2 577 941,84 471 650,57 7 464 661,60 5 153 900,30 515 390,03 79 200,00
2021 1 940 592,25 57 367,00 19 400,00 86 000,00 1 777 825,14 0,11 х 1 977 869,38 4 101 428,84 1 766 146,97 0,00 7 837 894,68 5 411 595,32 541 159,53 39 600,00
2022 2 015 146,51 39 630,00 22 800,00 86 000,00 1 866 716,40 0,11 2 050 714,42 х 4 277 970,27 1 426 002,66 0,00 8 229 789,41 5 682 175,08 568 217,51 0,00
2023 2 086 282,33 19 630,00 20 600,00 86 000,00 1 960 052,22 0,11 2 138 985,14 х 4 489 545,62 1 085 858,35 0,00 8 641 278,88 5 966 283,83 596 628,38 0,00
2024 2 191 687,94 20 633,00 27 000,00 86 000,00 2 058 054,83 0,11 х 2244772,81 4 703 363,24 745 714,58 0,00 9 073 342,83 6 264 598,03 626 459,80 0,00
2025 2 297 857,68 19 900,00 31 000,00 86 000,00 2 160 957,57 0,11 2 351 681,62 х 4 924 661,39 571 515,61 0,00 9 527 009,97 6 577 827,93 657 782,79 0,00
2026 2 405 505,56 18 300,00 32 200,00 86 000,00 2 269 005,45 0,11 2462330,70 х 5 161 534,46 409 248,10 0,00 10 003 360,47 6 906 719,32 690 671,93 0,00
2027 2 519 155,83 22 800,00 27 900,00 86 000,00 2 382 455,72 0,11 х 2 580 767,23 5 412 736,18 258 912,11 0,00 10 503 528,49 7 252 055,29 725 205,53 0,00
2028 2 642 378,63 23 100,00 31 700,00 86 000,00 2 501 578,51 0,12 2706368,09 х 5 673 147,98 108 576,05 0,00 11 028 704,92 7 614 658,05 761 465,81 0,00
2029 2 770 357,55 24 200,00 33 500,00 86 000,00 2 626 657,43 0,12 2 836 573,99 х 2 902 790,43 16 704,01 0,00 11 580 140,16 7 995 390,96 799 539,10 0,00
2030 2 902 790,43 25 500,00 33 300,00 86 000,00 2 757 990,30 0,13 х 1 451 395,22 0,00 0,00 0,00 12 159 147,17 8 395 160,51 839 516,05 0,00

0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 х

n 27 380 414,61 396 060,00 394 600,00 1 072 753,10 25 517 000,17 1,34 х

4. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонують-
ся до публічного/приватного розміщення:

1) параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабез-

печені)/забезпечені)
Облігації внутрішніх місцевих позик іменні, відсоткові, звичайні (незабез-

печені)
кількість облігацій
Загальна кількість облігацій у випуску - 440 000 (чотириста сорок ти-

сяч) штук
номінальна вартість облігації
Номінальна вартість однієї облігації – 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень  

00 коп.)
загальна номінальна вартість випуску облігацій
Загальна номінальна вартість випуску облігацій – 440 000 000,00 грн. (чоти-

риста сорок мільйонів гривень 00 коп.)
серія облігацій*
Облігації випускаються двома серіями: «G» та «Н»
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
Кількість облігацій:
серії «G» – 220 000 (двісті двадцять тисяч) штук;
серії «H» – 220 000 (двісті двадцять тисяч) штук.
Облігації не містять порядкових номерів
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
Облігації випускаються двома серіями: «G» та «Н».
Загальна номінальна вартість облігацій серії «G» – 220 000 000,00 грн. (двісті 

двадцять мільйонів гривень 00 коп.).
Загальна номінальна вартість облігацій серії «H» – 220 000 000,00 грн. (двісті 

двадцять мільйонів гривень 00 коп.)
2) інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик 

(у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення 

основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)
Облігації серій «G» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
розмір забезпечення
Облігації серій «G» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/

гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реє-
страції

Облігації серій «G» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
Облігації серій «G» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір 

поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або 
невиплати доходу за облігаціями)

Облігації серій «G» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення осно-

вної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, 
строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантій-
ного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

Облігації серій «G» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/стра-

ховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо
Облігації серій «G» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/

страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються докумен-
ти для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

Облігації серій «G» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
3) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо 

яких прийнято рішення про розміщення
Власники облігацій серій «G» та «Н» мають право:
- вільно розпоряджатись облігаціями, в тому числі купувати та продавати об-

лігації на біржовому та позабіржовому ринках після реєстрації Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення об-
лігації та видачі свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій, а також здійснювати 
інші операції, що не суперечать законодавству та умовам випуску;

- звертатись до Емітента з пропозицією здійснити викуп облігацій відповідної 
серії;

- звертатись до Емітента з пропозицією здійснити дострокове погашення об-
лігацій відповідної серії;

- на отримання відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії у розмірах 
та строки, визначені у цьому проспекті емісії облігацій;

- на отримання номінальної вартості облігацій відповідної серії під час їх по-
гашення в порядку та в строки, визначені у цьому проспекті емісії облігацій.

Привілеї власникам облігацій не надаються.
4) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емі-

тента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визна-
чення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*

12 січня 2018 року міжнародне рейтингове агентство FitchRatings присвоїло 
м.Львову довгостроковий рейтинг в іноземній та місцевій валюті на рівні «B-», 
прогноз «стабільний» 

5. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх міс-
цевих позик та їх оплати:

1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власни-
ками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де 
відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі 
публічного/приватного розміщення облігацій

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі публічно-
го розміщення облігацій:

серії «G» – 19.06.2018 року;
серії «Н» – 20.06.2018 року.
Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публіч-

ного розміщення облігацій серій «G» та «Н» – 30.06.2018 року (включно), або до 
дати укладання договорів з першими власниками останньої облігації випуску чи 
відповідної серії облігацій, якщо таке укладання відбудеться до 30.06.2018 року.

Проспект емісії облігацій публікується в офіційному друкованому виданні На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 10 (де-
сять) днів до дати початку укладання договорів з першими власниками.

Зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками 
у процесі публічного розміщення облігацій не передбачається.

Облігації серій «G» та «Н» розміщуються на території України серед юридич-
них та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. 

Розміщення облігацій серій «G» та «Н» відбуватиметься через андерайтера 
на ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» за адресою: 

вул.Шовковична, 42-44 (6 поверх), м.Київ, 01004, Україна; 
тел. +38 (044) 277-50-03
Розміщення облігацій серій «G» та «Н» вважатиметься таким, що відбулось, 

при реалізації хоча б однієї облігації відповідної серії. 
Емітент до дати початку укладання договорів з першими власниками у про-

цесі публічного розміщення облігацій, може прийняти рішення про відмову від 
розміщення облігацій.

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з перши-
ми власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у 
разі приватного розміщення облігацій - якщо на запланований обсяг об-
лігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю 
оплачено)

У разі якщо в процесі публічного розміщення облігацій серій «G» та «Н» на 
запланований обсяг облігацій відповідної серії укладено договори з першими 
власниками та облігації відповідної серії повністю оплачено, Виконавчий комітет 
Львівської міської ради може прийняти рішення про дострокове закінчення укла-
дення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення обліга-
цій відповідної серії.

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення до-
говорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розмі-
щення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено догово-
ри з першими власниками та облігації повністю оплачено)

У разі якщо в процесі публічного розміщення облігацій серій «G» та «Н» Ви-
конавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення про дострокове 
закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного роз-
міщення облігацій відповідної серії, Виконавчий комітет Львівської міської ради 
повинен прийняти рішення про затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної се-
рії, затвердити результати публічного розміщення облігацій відповідної серії та 
звіт про результати розміщення облігацій відповідної серії. 

4) порядок надання заяв на придбання облігацій
Для придбання облігацій серій «G» та «Н» особи, які бажають придбати облі-

гації відповідної серії, в строки, які установлені для укладання договорів з перши-
ми власниками, у порядку, встановленому правилами та регламентом фондової 
біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС», подають Андерайтеру заяви (заявки) на купів-
лю облігацій відповідної серії. Заяви (заявки) обов’язково повинні містити кількість 
цінних паперів та ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення.

Заяви (заявки) можуть подавати члени біржі або клієнти членів біржі 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС», - юридичні та фізичні особи, резиденти та нерези-
денти.
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Андеррайтер АТ «Ощадбанк» має пріоритетне право на придбання облігацій 
серій «G» та «Н» в процесі публічного розміщення облігацій.

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
Укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення 

облігацій серій «G» та «Н» відбувається шляхом укладання договорів купівлі-
продажу цінних паперів на підставі заяв (заявок) через Андерайтера АТ «Ощад-
банк» (код за ЄДРЮОФОПГФ 00032129) згідно з правилами та регламентом 
фондової біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС», та відповідно до вимог чинного за-
конодавства України. 

Кожному договору присвоюється унікальний номер, що визначається біржею. 
Договори на біржі укладаються в письмовій формі у вигляді електронного доку-
менту у порядку, встановленому правилами та іншими документами «Фондова 
біржа ПФТС».

Розрахунок за укладеними з першими власниками договорами на придбання 
в процесі публічного розміщення облігацій серій «G» та «Н» буде здійснюватися 
без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Особа, що придбає облігації серій «G» та «Н», повинна мати відкритий раху-
нок у цінних паперах у обраній нею депозитарній установі, яка ліцензована На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надати цій депози-
тарній установі оригінал або належним чином завірену копію довідки банку із 
зазначенням реквізитів банку та номера рахунку.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вар-

тістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номіналь-
ної вартості))

Запланована ціна продажу облігацій серій «G» та «Н» під час розміщення 
становить 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна розміщення 
облігацій визначається попитом та ринковими умовами під час укладання догово-
рів з першими власниками, вказується у договорі купівлі-продажу облігацій, але 
не може бути меншою за номінальну вартість однієї облігацій – 1000,00 грн. (одна 
тисяча гривень 00 коп.). 

Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна 

валюта)
Оплата облігацій серій «G» та «Н» здійснюється в національній валюті Украї-

ни – гривні
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноси-

тиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у націо-
нальній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валютах)

Оплата за облігаціями серій «G» та «Н» здійснюється першими власниками 
(покупцями) шляхом перерахування коштів (вартості) облігацій на рахунок емі-
тента № 32428333800002, відкритий у Головному управлінні Державної казна-
чейської служби України у Львівській області, МФО 825014, код за ЄДРПОУ 
34857384.

З метою виконання вимог законодавства України щодо запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуван-
ню тероризму, за запитом Андерайтера або Емітента, покупець облігацій серій «G» 
та «Н» зобов’язаний надати документи для проведення його ідентифікації.

строк оплати облігацій
При розміщенні облігацій серій «G» та «Н» оплата здійснюється першими 

власниками протягом 1 (одного) банківського дня з моменту укладення договору 
купівлі-продажу, але не пізніше дати закінчення укладення договорів з першими 
власниками облігацій серій «G» та «Н» у процесі публічного розміщення - 
30.06.2018 року. 

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його по-
слугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Держаний ощадний банк України»  

(АТ «Ощадбанк»)
код за ЄДРПОУ
00032129
місцезнаходження
вул.Госпітальна, 12 Г, м.Київ, 01001, Україна
номери телефонів та факсів
Тел./факс +38 (044) 247-85-67
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АЕ 

№ 642065 від 19.06.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), строк дії ліцен-
зії – з 22.06.2015 року необмежений, рішення про видачу ліцензії № 850 від 
19.06.2015 року.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення 
від 26.04.2018 року №281 щодо анулювання ліцензій на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку ПАТ «Державний ощадний банк України», 
ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, а саме: андеррайтингу серії АЕ 
№ 642065 від 19.06.2015 року, діяльності з управління цінними паперами серії АЕ 
№642066 від 19.06.2015 року, яке станом на 25.05.2018 року не набуло чинності.

Дія зазначеного рішення про анулювання ліцензії зупинена до прийняття рі-
шення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результата-
ми розгляду апеляції (скарги) АТ «Ощадбанк», поданої у встановлені законодав-
ством строки до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. 

реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата 
укладення)

Договір про розміщення та обслуговування цінних паперів (андерайтингу) 
№ 6215-АА/2018 від 21.05.2018 року

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійсню-
вати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про пуб-
лічне розміщення облігацій):

повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
код за ЄДРПОУ
21672206
місцезнаходження
вул.Шовковична, 42-44 (6 поверх), м.Київ, 01004, Україна
номери телефонів та факсів
тел. +38 (044) 277-50-03
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АД 

№ 034421 від 11.06.2012 року на здійснення професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, строк дії ліцензії: 
05.03.2009 – 05.03.2019

9) відомості про Депозитарій Національного банку України:
повне найменування
Національний банк України
місцезнаходження
вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601,Україна
код за ЄДРПОУ
00032106
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків 

цінних паперів (номер, дата укладення)
Договір про обслуговування випусків цінних паперів №65-2/3 від 

04.12.2013 р.
6. строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх 

місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною
У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

рішення про визнання емісії недійсною, укладання договорів з першими власни-
ками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної серії припиняється, 
якщо розміщення не завершене, та Виконавчий комітет Львівської міської ради 
зобов’язується забезпечити повернення першим власникам сплачених за обліга-
ціями відповідної серії грошових коштів шляхом їх перерахування у безготівковій 
формі на поточні рахунки, з яких було здійснено оплату за облігації відповідної 
серії у процесі публічного розміщення, у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів 
з дати прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
рішення про визнання емісії недійсною.

7. строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх 
місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приват-
ного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

У разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів 
з першими власниками у процесі публічного розміщення, Виконавчий комітет 
Львівської міської ради зобов’язується забезпечити повернення першим власни-
кам у повному обсязі сплачених за облігації відповідної серії грошових коштів 
шляхом їх перерахування у безготівковій формі на поточні рахунки, з яких було 
здійснено оплату за облігації у процесі публічного розміщення, у строк не пізніше 
10 (десяти) робочих днів з дати після дня закінчення визначеного законодав-
ством строку для затвердження результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної серії. 

Протягом 5 (п’яти) робочих днів після повернення грошових коштів у повному 
обсязі перший власник зобов’язаний надати депозитарній установі розпоряджен-
ня про переказ облігацій на рахунок у цінних паперах емітента всіх облігації від-
повідної серії, отриманих у процесі публічного розміщення. 

8. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії 
облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі внесення таких змін) особам, які 
є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик 
(у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх 
місцевих позик)

Розміщення облігацій серій «G» та «Н» є публічним
9. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій вну-

трішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення 
облігацій внутрішніх місцевих позик), із зазначенням:

Розміщення облігацій серій «G» та «Н» є публічним
1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду 

за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
Розміщення облігацій серій «G» та «Н» є публічним
2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, 

реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в краї-
ні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківсько-
го чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення 
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридич-
ної особи)

Розміщення облігацій серій «G» та «Н» є публічним
3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця про-

живання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 
дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

Розміщення облігацій серій «G» та «Н» є публічним
4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявнос-

ті), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що по-
свідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний 
документ

Розміщення облігацій серій «G» та «Н» є публічним
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10. Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик
Облігації серій «G» та «Н» обертаються вільно протягом всього терміну їх обі-

гу. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах з дотриманням по-
ложень законодавства про депозитарну систему України. Право власності на 
придбані облігації відповідної серії виникає з часу їх зарахування на рахунки у 
цінних паперах власника (покупця) у депозитарній установі та підтверджується 
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.

Власник облігацій відповідної серії має право реалізувати облігації на біржо-
вому та позабіржовому ринках після реєстрації Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігації відповідної 
серії та видачі свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій відповідної серії з вра-
хуванням вимог законодавства України та умов цього проспекту емісії. 

На біржовому та позабіржовому ринках облігації серій «G» та «Н» продаються 
за договірною ціною.

обіг облігацій серії «G» починається з дня, наступного за днем реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та 
триває до 18 червня 2021 року.

обіг облігацій серії «H» починається з дня, наступного за днем реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та 
триває до 19 червня 2021 року.

Емітент має право здійснювати викуп облігації серій «G» та «Н» за договірною 
ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-
правові договори відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у 
цінних паперах до дати початку погашення облігацій відповідної серії, а також 
має право здійснювати по відношенню до облігацій всі дії, що відповідають чин-
ному законодавству України.

Рішення про викуп облігації серій «G» та «Н» приймає Виконавчий комітет 
Львівської міської ради.

11. Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх 
місцевих позик:

випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій
Можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій серій «G» та «Н» у 

власників за їх вимогою не передбачена.
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
Можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій серій «G» та «Н» у 

власників за їх вимогою не передбачена.
порядок встановлення ціни викупу облігацій
Можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій серій «G» та «Н» у 

власників за їх вимогою не передбачена.
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу
Можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій серій «G» та «Н» у 

власників за їх вимогою не передбачена.
12. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх міс-

цевих позик (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення 
відсоткових облігацій):

1) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Виплата відсоткового доходу здійснюється шляхом перерахування Емітентом 

коштів з виплати відсоткового доходу на рахунок депозитарію Національного банку 
України в Національному банку України та подальшого перерахування таких коштів 
на рахунки депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв, які обслуговують 
власників облігацій відповідної серії, у відповідності до внутрішніх положень, регла-
ментів, умов укладених договорів та відповідно до вимог законодавства України.

Адреса Депозитарію Національного банку України: м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Виплата доходу за облігаціями серій «G» та «Н» здійснюється за адресами 

місцезнаходження депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв, які об-
слуговують власників облігацій відповідної серії, або шляхом перерахування 
кош тів з виплати доходу на рахунки власників облігацій відповідної серії в поряд-
ку визначеному відповідними договорами та законодавством України.

Відсотковий дохід нараховується та сплачується відповідно до відсоткових періодів у строки, зазначені нижче: 
за облігаціями серії «G»:

Відсотко-
вий період

Дата початку 
відсоткового періоду

Дата закінчення 
відсоткового періоду 

(включно)

Дата початку 
виплати

Дата закінчення 
виплати 

Кількість днів у 
відсотковому періоді

Відсоткова ставка 
( % річних)

Сума відсоткового 
доходу на 1 

облігацію (грн)
1 19.06.2018 17.09.2018 18.09.2018 20.09.2018 91 17,89 44,60
2 18.09.2018 17.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 91 17,89 44,60
3 18.12.2018 18.03.2019 19.03.2019 21.03.2019 91 17,89 44,60
4 19.03.2019 17.06.2019 18.06.2019 20.06.2019 91 17,89 44,60
5 18.06.2019 16.09.2019 17.09.2019 19.09.2019 91 17,89 44,60
6 17.09.2019 16.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 91 17,89 44,60
7 17.12.2019 16.03.2020 17.03.2020 19.03.2020 91 17,89 44,60
8 17.03.2020 15.06.2020 16.06.2020 18.06.2020 91 17,89 44,60
9 16.06.2020 14.09.2020 15.09.2020 17.09.2020 91 17,89 44,60
10 15.09.2020 14.12.2020 15.12.2020 17.12.2020 91 17,89 44,60
11 15.12.2020 15.03.2021 16.03.2021 18.03.2021 91 17,89 44,60
12 16.03.2021 18.06.2021 19.06.2021 21.06.2021 95 17,89 46,56

за облігаціями серії «H»:
Відсотковий період Дата початку 

відсоткового 
періоду

Дата закінчення 
відсоткового 

періоду (включно)

Дата початку 
виплати

Дата закінчення 
виплати 

Кількість днів у 
відсотковому періоді

Відсоткова 
ставка ( % 

річних)

Сума відсоткового 
доходу на 1 

облігацію (грн)
1 20.06.2018 18.09.2018 19.09.2018 21.09.2018 91 17,89 44,60
2 19.09.2018 18.12.2018 19.12.2018 21.12.2018 91 17,89 44,60
3 19.12.2018 19.03.2019 20.03.2019 22.03.2019 91 17,89 44,60
4 20.03.2019 18.06.2019 19.06.2019 21.06.2019 91 17,89 44,60
5 19.06.2019 17.09.2019 18.09.2019 20.09.2019 91 17,89 44,60
6 18.09.2019 17.12.2019 18.12.2019 20.12.2019 91 17,89 44,60
7 18.12.2019 17.03.2020 18.03.2020 20.03.2020 91 17,89 44,60
8 18.03.2020 16.06.2020 17.06.2020 19.06.2020 91 17,89 44,60
9 17.06.2020 15.09.2020 16.09.2020 18.09.2020 91 17,89 44,60

10 16.09.2020 15.12.2020 16.12.2020 18.12.2020 91 17,89 44,60
11 16.12.2020 16.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 91 17,89 44,60
12 17.03.2021 19.06.2021 20.06.2021 22.06.2021 95 17,89 46,56

Якщо дати виплат відсоткового доходу за облігаціями серій «G» та «H» при-
падають на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, то 
виплата доходу здійснюється у перший робочий день наступний за неробочим 
(святковий, вихідним) днем. 

2) заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити 
розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких 
прий нято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод 
розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Відсоткова ставка за облігаціями серій «G» та «H» на всі відсоткові періоди 
встановлюється у розмірі 17,89% (сімнадцять цілих вісімдесят дев’ять сотих 
відсотка) річних. 

Відсотковий дохід за облігаціями відповідної серії розраховується відповідно 
до відсоткових періодів. 

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті по облігаціях відповідної серії 
за відповідний відсотковий період, розраховується за наступною формулою: 

Pi = С
FV Тi ,100% Т

де:
i – порядковий номер відсоткового періоду;

Pi – сума відсоткової виплати по кожній облігації;
С – розмір відсоткової ставки, % річних;
FV – номінальна вартість облігації;
Т – кількість днів у році – 365 (незалежно від фактичної кількості днів 

у році);
Тi – кількість днів у відсотковому періоді.
Сума виплат відсоткового доходу за облігаціями серій «G» та «H» встановлю-

ється з розрахунку на 1 (одну) облігацію.
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серій «G» та «H» визначаєть-

ся з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.
Право на отримання відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії 

мають особи, які станом на кінець операційно дня, що передує даті початку 
виплати доходу за облігаціями відповідної серії, є власниками облігацій даної 
серії.

Забезпечення виплати відсоткового доходу здійснюється Депозитарієм Націо-
нального банку України, депозитарними установами та/або іноземними депози-
таріями, які обслуговують власників облігацій, у відповідності до внутрішніх по-
ложень, регламентів та до вимог законодавства України.

Емітент згідно з вимогами та в строки, передбачені договором про обслугову-
вання випусків цінних паперів та цим проспектом емісії облігацій, забезпечує над-
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ходження відповідних сум коштів з виплати доходу за відповідною серією обліга-
цій на відповідний рахунок Депозитарію Національного банку України в 
Національному банку України. 

Депозитарій Національного банку України в день надходження коштів від Емі-
тента на рахунок Депозитарію Національного банку України на підставі інформа-
ції про власників облігацій відповідної серії облігацій, яка сформована станом на 
кінець операційно дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за 
відповідний відсотковий період відповідної серії облігацій, формує реєстр(и) пла-
тіжних доручень та надсилає його/їх операційному департаменту Національного 
банку України, який до завершення операційного дня забезпечує перерахування 
коштів на рахунки депозитарних установ та / або іноземних депозитаріїв. 

Депозитарній установи та / або іноземні депозитарії отримані кошти зарахову-
ють на поточні рахунки власників відповідних серій облігацій відповідно до умов 
договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з 
ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

У разі відсутності / некоректності даних про реквізити, за якими повинна бути 
проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії, кошти, 
призначені для виплати відсоткового доходу, обліковуються на рахунку депози-
тарної установи, до моменту отримання /уточнення реквізитів та їх виплати влас-
никам облігацій відповідної серії відповідно до умов договорів про обслуговуван-
ня/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з 
порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. Відсотки за коштами 
за період обліку на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати влас-
никам облігацій не нараховуються та не сплачуються.

3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна 
або іноземна валюта)

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній ва-
люті України – гривні у відповідності до законодавства України.

13. Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:
1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
Погашення облігацій серій «G» та «H» (виплата номінальної вартості обліга-

цій) здійснюється шляхом перерахування Емітентом коштів з погашення на раху-
нок Депозитарію Національного банку України в Національному банку України та 
подальшого перерахування таких коштів на рахунки депозитарних установ та/
або іноземних депозитаріїв, які обслуговують власників облігацій, у відповідності 
до внутрішніх положень, регламентів, умов укладених договорів та відповідно до 
вимог законодавства України.

Адреса Депозитарію Національного банку України: м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Виплата сум коштів з погашення облігацій серій «G» та «H» здійснюється за 

адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або іноземних депозитарі-
їв, які обслуговують власників облігацій відповідної серії, або шляхом перераху-
вання коштів з погашення на рахунки власників облігацій в порядку визначеному 
відповідними договорами та законодавством України.

Дата початку та закінчення погашення облігацій серії «G» - з 19 червня 
2021 року по 21 червня 2021 року.

Дата початку та закінчення погашення облігацій серії «H» - з 20 червня 
2021 року по 22 червня 2021 року.

Погашення облігацій серій «G» та «H» починається з дати початку погашення 
облігацій і закінчується у дату закінчення погашення облігацій відповідної серії. 

Якщо дати погашення облігацій відповідної серії припадають на неробочий 
(святковий, вихідний) день за законодавством України, то погашення здійснюєть-
ся у перший робочий день наступний за неробочим (святковий, вихідним) 
днем. Відсотки за облігаціями відповідної серії за такі неробочі (святкові, вихідні) 
дні не нараховуються та не сплачуються.

2) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій 
здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рі-
шення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

Погашення облігацій серій «G» та «H» (виплата номінальної вартості облігацій) 
здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні.

Погашення облігацій серій «G» та «H» (виплата номінальної вартості обліга-
цій) забезпечується Депозитарієм Національного банку України, депозитарними 
установами та/або іноземними депозитаріями, які обслуговують власників обліга-
цій відповідної серії, у відповідності до внутрішніх положень, регламентів, умов 
укладених договорів та відповідно до вимог законодавства України.

Депозитарій Національного банку України станом на кінець операційно дня, 
що передує даті початку погашення облігацій відповідної серії, виконує блокуван-
ня облігацій відповідної серії для погашення на рахунках власників у порядку 
виконання безумовної операції.

Емітент згідно з вимогами та в строки, передбачені договором про обслугову-
вання випусків цінних паперів та цим проспектом емісії облігацій, забезпечує над-
ходження відповідних сум коштів з виплати доходу та / або погашення облігацій 
відповідної серії на відповідний рахунок депозитарію Національного банку Украї-
ни в Національному банку України. Право на отримання сум коштів з погашення 
облігацій відповідної серії мають особи, які станом на кінець операційно дня, що 
передує даті початку погашення, є власниками облігацій даної серії.

Депозитарій Національного банку України в день надходження коштів від Емі-
тента на рахунок Депозитарію Національного банку України на підставі інформа-
ції про власників облігацій відповідної серії, яка сформована станом на кінець 
операційно дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за відпо-
відний відсотковий період відповідної серії та / або дати початку погашення від-
повідної серії облігацій, формує реєстр(и) платіжних доручень та надсилає його/
їх операційному департаменту Національного банку України, який до завершен-
ня операційного дня забезпечує перерахування коштів на рахунки депозитарних 
установ та/або іноземних депозитаріїв. 

Депозитарній установи та/або іноземних депозитаріїв отримані кошти зарахо-
вують на поточні рахунки власників облігацій відповідних серій відповідно до 
умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладе-

них з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних 
паперах.

Депозитарій Національного банку України одночасно з завершення грошових 
розрахунків здійснює депозитарні операції щодо переказу облігацій відповідної серії, 
що погашаються, на рахунок Емітента у порядку виконання безумовної операції.

Якщо дати погашення (виплати номінальної вартості) облігацій відповідної 
серії припадають на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством 
України, то виплата номінальної вартості здійснюється у перший робочий день 
наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем. Відсотки за облігаціями від-
повідної серії за такі неробочі (святкові, вихідні) дні не нараховуються та не спла-
чуються.

У разі відсутності / некоректності даних про реквізити, за якими повинна бути 
проведена виплата номінальної вартості облігацій відповідної серії при їх пога-
шенні, кошти, призначені для виплати номінальної вартості облігацій при їх по-
гашенні, обліковуються на рахунку депозитарної установи, до моменту отриман-
ня /уточнення реквізитів та їх виплати власникам облігацій відповідно до умов 
договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з 
ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. 
Відсотки за коштами за період обліку на рахунку депозитарної установи до мо-
менту їх виплати власникам облігацій не нараховуються та не сплачуються.

3) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про 
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) об-
лігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, 
у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

Дострокове погашення Емітентом облігацій відповідної серії за власною ініці-
ативою можливе в разі прийняття Виконавчим комітетом Львівської міської ради 
рішення про дострокове погашення облігацій відповідної серії.

Виконавчий комітет Львівської міської ради встановлює дату початку і дату 
закінчення дострокового погашення облігацій відповідної серії за власною ініціа-
тивою. Дати дострокового погашення облігацій відповідної серії мають припадати 
на дати виплати відсоткового доходу. У такі дати Емітентом виплачується відсот-
ковий дохід за відповідний відсотковий період, та відбувається виплата 100% 
номінальної вартості облігації відповідної серії.

Після прийняття Виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення про 
дострокове погашення облігацій відповідної серії за власною ініціативою, Емітент 
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття рішення та не пізніше ніж за 30 
(тридцять) календарних днів до встановленої дати початку дострокового пога-
шення публікує повідомлення про дострокове погашення облігацій відповідної 
серії за власною ініціативою у тому ж офіційному виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано цей проспект емі-
сії облігацій.

Право на отримання сум коштів з дострокового погашення облігацій відповід-
ної серії мають особи, які станом на кінець операційно дня, що передує даті по-
чатку дострокового погашення, є власниками облігацій даної серії.

Погашення облігацій відповідної серії за власною ініціативою Емітента (ви-
плата номінальної вартості облігацій) здійснюється за рахунок коштів Емітента в 
національній валюті України – гривні. 

Дострокове погашення облігацій за власною ініціативою Емітента (виплата 
номінальної вартості облігацій) здійснюється у порядку погашення облігацій, який 
передбачений підпунктом 2) пункту 13 цього проспекту емісії облігацій.

4) можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників 
(порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення 
про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни 
дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути 
пред'явлені для дострокового погашення)

У разі надходження від власників облігацій, які у сукупності володіють всіма 
облігаціями відповідної серії, пропозицій про дострокове погашення облігацій від-
повідної серії, Виконавчий комітет Львівської міської ради може, але не 
зобов’язаний, прийняти рішення про дострокове погашення облігацій відповідної 
серії за вимогою їх власників. 

Виконавчий комітет Львівської міської ради встановлює дату початку і дату 
закінчення дострокового погашення облігацій відповідної серії за вимогою їх 
власників. Дати дострокового погашення облігацій відповідної серії мають при-
падати на дати виплати відсоткового доходу. У такі дати Емітентом виплачується 
відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, та відбувається виплата 
100% номінальної вартості облігації відповідної серії.

Після прийняття Виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення про 
дострокове погашення облігацій відповідної серії за вимогою їх власників, Емі-
тент протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття рішення та не пізніше ніж 
за 30 (тридцять) календарних днів до встановленої дати початку дострокового 
погашення публікує повідомлення про дострокове погашення облігацій відповід-
ної серії за вимогою їх власників у тому ж офіційному виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано цей проспект 
емісії облігацій.

Право на отримання сум коштів з дострокового погашення облігацій відповід-
ної серії мають особи, які станом на кінець операційно дня, що передує даті по-
чатку дострокового погашення , є власниками облігацій даної серії.

Погашення облігацій відповідної серії за вимогою їх власників (виплата номі-
нальної вартості облігацій) здійснюється за рахунок коштів Емітента в національ-
ній валюті України – гривні. 

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників (виплата номіналь-
ної вартості облігацій) здійснюється у порядку погашення облігацій, який перед-
бачений підпунктом 2) пункту 13 цього проспекту емісії облігацій.

5) дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення 
(дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

Депозитарні операції щодо переказу облігацій відповідно серії для погашення 
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на рахунок Емітента здійснюються Депозитарієм Національного банку України у 
порядку виконання безумовної операції.

У разі відсутності / некоректності даних про реквізити, за якими повинна бути 
проведена виплата номінальної вартості облігацій відповідної серії при їх пога-
шенні, кошти, призначені для виплати номінальної вартості облігацій при їх по-
гашенні, обліковуються на рахунку депозитарної установи, до моменту отриман-
ня /уточнення реквізитів та їх виплати власникам облігацій відповідно до умов 
договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з 
ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. 
Відсотки за коштами за період обліку на рахунку депозитарної установи до мо-
менту їх виплати власникам облігацій не нараховуються та не сплачуються. 

Строк позовної давності по виплаті коштів за облігаціями визначається зако-
нодавством України.

14. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту

У разі неспроможності Емітента облігацій виплатити власникам облігацій у 
строки, що визначені в цьому проспекті емісії облігацій, відсотковий дохід за об-
лігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій у строки, що визна-
чені в цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує повідомлення про це в 
тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, в якому було опубліковано цей проспект емісії облігацій, не менше як за  
15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу за 
відповідний відсотковий період та /або дати початку погашення відповідної серії.

15. Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих по-
зик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1) загальний обсяг емісії
Емітентом випущено облігацій номінальною вартістю:
1. 50 000 000,0 грн.
2. 42 000 000,0 грн.
3. 200 000 000,0 грн.
4. 200 000 000,0 грн.
5. 90 000 000,0 грн.
2) дата та номер державної реєстрації випусків
1. Серія А - дата реєстрації 05.07.2007 року, свідоцтво №1/1-І-2007, дата ви-

дачі свідоцтва 31.07.2007.
2. Серія «В» - дата реєстрації 11.12.2007 року, свідоцтво №7/1-І-2007, дата 

видачі свідоцтва 24.01.2008.
3. Серія «С» - дата реєстрації 16.12.2008 року, тимчасове свідоцтво №15/1-І-

2008-Т. 
4. Серія «С» - дата реєстрації 30.04.2009 року, свідоцтво №1/1-І-2009, дата 

видачі свідоцтва 23.02.2010.
5. Серія «D» - дата реєстрації 25.12.2012 року, тимчасове свідоцтво №11/1-І-

2012-Т.

3) кількість розміщених та кількість погашених облігацій
1. Розміщено та повністю погашено 5 000 штук облігацій.
2. Розміщено та повністю погашено 4 200 штук облігацій.
3. Розміщення облігацій не відбулося, реєстрацію випуску скасовано.
4. Розміщено та повністю погашено 20 000 штук облігацій.
5. Розміщення облігацій не відбулося, реєстрацію випуску скасовано.
4) інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом до-

ходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями
Відсутні випадки несплати, несвоєчасної сплати Емітентом доходу за обліга-

ціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями.
5) інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення об-

лігацій, суму боргу
Відсутні випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суми 

боргу.
16. Інші відомості*
-
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що 

подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місце-
вих позик, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента: Міський голова міста 
Львова

(посада)

__________
(підпис)

М. П.

Садовий А.І. 
(прізвище, ім'я, 

побатькові)

Від аудитора: Виконавчий директор 
ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК» 

(посада)

__________
(підпис)

М. П.

Чучук Ю.В. 
(прізвище, ім'я, 

побатькові)

Від фондової 
біржі, через 
яку прийнято
рішення 
здійснювати
публічне 
розміщення
облігацій**:

Голова Правління 
ПАТ «Фондова Біржа 

ПФТС»
(посада)

__________
(підпис)

М. П.

 Лупій Б.О. 
(прізвище, ім'я, 

побатькові)

Від андеррай-
тера*:

Заступник голови правління 
АТ «Ощадбанк»

(посада)

__________
(підпис)

М. П.

Земцова І.М.
(прізвище, ім'я, 

побатькові)

* За наявності.
** У разі публічного розміщення облігацій.

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 «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191023
3. Місцезнаходження 50079 м. Кривий Рiг 
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(056) 400-64-17 (056) 400-69-12

5. Електронна поштова 
адреса

sergey.stepashkin@metinvestholding.
com

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

https://sevgok.metinvestholding.com/ru/
about/info

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

ii. текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «ПІВНГЗК» 05 червня 2018 року прийня-

то рішення (Протокол № 306) про зміну до складу посадових осіб, а 
саме:

• припинити 05 червня 2018 р. повноваження Генерального дирек-
тора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Колдунова Григорія Анато-
лійовича за угодою сторін. Колдунов Г.А. перебував на посаді з 10 квіт-
ня 2018 року. Рішення прийнято відповідно до пункту 16.10.1.9. Стату-
ту ПрАТ «ПІВНГЗК». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Часткою у Статутному капіталі ПрАТ «ПІВНГЗК» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має;

• призначити виконуючим обов’язки Генерального директора ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Скачкова Андрія Анатолійовича почи-
наючи з 06 червня 2018 року до дати відкликання (припинення 
повноважень). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Часткою у Статутному капіталі ПрАТ «ПІВНГЗК» не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішення прийнято відповідно до пункту 16.10.1.51. Статуту 
ПрАТ «ПІВНГЗК».

Протягом останніх п’яти років Скачков Андрій Анатолійовичобіймав 
посади:

- Заступника головного інженера з гірничорудного виробництва – 
начальник гірничо-збагачувального комплексу «Укрмеханобр»;

- Начальник гірничо-збагачувального комплексу «Укрмеханобр»;
- Директор з технології та планування виробництва департаменту 

технології та планування виробництва гірничодобувного дивізіону 
ТОВ  «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» м. Кривий Ріг;

- Директор з виробництва гірничодобувних активів департаменту з 
виробництва гірничодобувних активів дирекції з виробництва 
ТОВ  «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» м. Кривий Ріг;

- Виконуючий обов’язки Генерального директора ПрАТ «ПІВНГЗК» 
в період з 20.02.2018 р. по 09.04.2018 р.;

- Радник генерального директора ПрАТ «ПІВНГЗК».

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
виконуючий обов'язки 
Генерального директора

Скачков Андрiй 
Анатолiйович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П  06.06.2018
 (дата)

Приватне акцiонерне товариство 
«ПiвнiЧний ГiрниЧо-ЗБаГаЧУвалЬний коМБiнат»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1.Повне найменування ПРИ-

ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIВЕЦЬ-
КИЙ ОЛIЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" 2. Код за ЄДРПОУ
00373959 3. Місцезнаходження 58007, м. Чернiвцi, вул. Я.Мудрого,17. 4.
Міжміський код та телефон  (0372) 55-26-51 5. Електронна поштова адре-
са annatol@vprk.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
http://chmzhk.vioil.com 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення. Згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд
06.06.2018р. було змiнено кiлькiсний склад правлiння товариства (збiль-
шено на одного члена правлiння). Даним рiшенням на посаду Члена
правлiння обрано Чухно Олену Вiкторiвну. Посадова особа акціями това-
риства не володіє. Попереднi посади, які обіймала призначена посадова
особа за останнi 5 рокiв: 10.03.2005-20.08.2013 Iнженер технолог ВАТ
ВОЖК, 21.08.2013 -13.03.2014 р.р. Заступник генерального директора з
виробництва ТОВ "Сорочанський мiрошник", 22.04.2014-06.11.2014 р.р.
Директор ТОВ "Голендрiвське ХПП",12.01.2015 -01.02.2016 р.р. Директор
ПАТ "Любашiвський елеватор", з 29.04.2016 р. Директор ТОВ "Голованiвс-
ьке ХПП". Посадову особу обрано на посаду на термiн з 07.06.2018 р.до
18.05.2020 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Посадова особа згоди на оприлюднення iнформа-
цiї про паспортнi данi не надала. 

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова правління Фесюк Вiталiй Матвiйович. 06.06.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження: 61002,

Харківська область, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 70; тел./факс:
(057)7599890; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabasho-
vo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: avec.infosite.com.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 04 червня 2018 ро-

ку у зв'язку з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства,
що має наслідком зміну виконавчого органу Товариства з колегіального
(Правління) на одноособовий (Генеральний директор), прийнято рішен-
ня припинити 04 червня 2018 року повноваження Фінансового директо-
ра Товариства Фролової Наталії Львівни, як члена Правління Товарис-
тва, без припинення трудових відносин з нею та без зміни істотних умов
праці, у т.ч. найменування посади. Фролова Наталія Львівна не володіє
часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді з
14.03.2017 року. Відповідно до нової редакції Статуту Товариства поса-
да Члена Правління - Фінансового директора - відсутня.

Наглядовою радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 04 червня 2018 ро-
ку у зв'язку з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства,
що має наслідком зміну виконавчого органу Товариства з колегіального
(Правління) на одноособовий (Генеральний директор), прийнято рішен-
ня обрати з 04 червня 2018 року Генеральним директором Товариства
Платонова Сергія Володимировича з переведенням його з посади Голо-
ви Правління Товариства на посаду Генерального директора Товариства
без припинення існуючих трудових відносин з ним. Продовжити строк пе-
ребування Платонова Сергія Володимировича на посаді Генерального
директора по 04.06.2019 року. Платонов Сергій Володимирович не воло-
діє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти
років обіймав посади корпоративного секретаря ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК
ТА КО", директора департаменту страхування транспорту та майна ПАТ
"ХМСК", Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО".  

Наглядовою радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 04 червня 2018 ро-
ку у зв'язку з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства,
що має наслідком зміну виконавчого органу Товариства з колегіального
(Правління) на одноособовий (Генеральний директор), прийнято рішен-
ня з 04 червня 2018 року перевести Платонова Сергія Володимировича
з посади Голови Правління Товариства на посаду Генерального директо-
ра Товариства без припинення існуючих трудових відносин з ним. У
зв'язку з чим 04 червня 2018 року припинилися повноваження Платоно-
ва Сергія Володимировича, як Голови Правління Товариства. Платонов
Сергій Володимирович не володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства, перебував на посаді з 14.03.2017 року. Відповідно до нової ре-
дакції Статуту Товариства посада Голови Правління - відсутня. 

Платонов С.В. та Фролова Н.Л. не надали згоди на розкриття паспор-
тних даних. Платонов С.В. та Фролова Н.Л. непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не мають.

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

Генеральний директор 
Платонов Сергій Володимирович

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів 

ПриватноГо акцІонерноГо товариства 
«ЧернІГІвсЬка картонаЖно-ПолІГраФІЧна 

ФаБрика» (надалі Товариства),
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02469511 , місцезнаходження - 14013, 

Україна, м. Чернігів, вулиця Любомира Боднарука, будинок 26), що 
відбудуться 24 червня 2018 року о 16.00 за адресою: 

14013, Україна, м. Чернігів, вулиця любомира Боднарука, будинок 
26, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах То-
вариства з 15.00 до 15.45.

Для реєстрації акціонера (його представника) необхідно мати доку-
менти, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документи, що підтверджують по-
вноваження представника на участь у позачергових загальних зборах ак-
ціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах Товариства – 19.06.2018 року (за три ро-
бочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-

ства. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Това-

риства.
3. Затвердження передавального акту Товариства.
4. Визначення особи (осіб), уповноважену (их) на підписання установ-

чих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА» - правонас-
тупника Товариства.

Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: https://02469511.io.ua/

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного позачергових загальних збо-
рів Товариства, за адресою: Україна, м. Чернігів, вулиця Любомира Бод-
нарука, будинок 26, кімната приймальні голова комісії з припинення від 
дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних 
зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, у робочі дні, 
робочий час, а в день проведення позачергових загальних зборів – також 
у місці їх проведення. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – голова комісії з припинення Товариства Бубенець О.В., 
тел. (04622) 33686, (0462) 673-330

Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановлено-
му ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові за-
питання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 
позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну 
відповідь на всі запитання однакового змісту.

Позачергові загальні збори Товариства скликаються відповідно до ви-
мог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». По-
рядок денний затверджений наглядовою радою Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі 
та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 
установчими документами. 

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціо-
нера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова комісії з припинення товариства  Бубенець о.в.

Приватне акцiонерне товариство 
«ЗакарПаттЯ оБленерГо» повідомляє, що у повідомленні 
про виникнення особливої інформації емітента, а саме – «Відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів», опублікованому в друковано-
му виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» №106 від 06.06.2018р. з технічних причин не вірно вка-
зано дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
та строк виплати дивiдендiв. Правильною інформацією слід вважати:

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 
19 червня 2018 року;

Строк виплати дивiдендiв: початок 19 червня 2018 року - кiнець 20 жовт-
ня 2018 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством.
Генеральний директор

(підпис).
Петров Вiктор Володимирович

М.П 07.06.2018
(дата)

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

ПРАТ "КІРОВОГРАДЛІТМАШ"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кіро-

воградлітмаш". Код за ЄДРПОУ: 31562464. Місцезнаходження: 25491, м.
Кiровоград, вул.Ливарна, 1. Міжміський код, телефон та факс: 0522-55-80-
02. Електронна поштова адреса: kdlitmash@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 31562464.smida.gov.ua. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 02.06.2018 року, в зв'язку із за-

кінченням строку повноважень органів управління товариства, звільнено:
Голова наглядової ради Суворова Олена Володимирівна, розмір пакета
акцій: 0%. Член наглядової ради Чельник Олег Миколайович, розмір па-
кета акцій: 0%. Член наглядової ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна, роз-
мір пакета акцій: 0%. Ревізор Клепацький Олег Григорович, розмір пакета
акцій: 0%. Посадові особи на посаді перебували з 16.05.2015 р. по
02.06.2018р. Обрано: Член наглядової ради Суворова Олена Володими-
рівна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займала поса-
ди: юрист ПрАТ "Кіровоградлітмаш". Член наглядової ради Чельник Олег
Миколайович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав
посади: заступник директора ПрАТ "Кіровоградлітмаш". Член наглядової
ради Михайлишин Ольга Дмитрiвна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом
останніх 5 років займала посади: головний бухгалтер ПрАТ "Кіровоград-
літмаш". Члени наглядової ради обрані на посаду як представники акці-
онера Шамілова Вячеслава Миколайовича (розмір пакета акцій 50%). Ре-
візор Клепацький Олег Григорович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом ос-
танніх 5 років займав посади: начальник охорони ПрАТ "Кіровоградліт-
маш". Посадові особи на посаду обрані терміном на 3 роки.

Рішенням наглядової ради від 02.06.2018 року обрано Голова наглядо-
вої ради Суворова Олена Володимирівна, розмір пакета акцій: 0%. Про-
тягом останніх 5 років займала посади: юрист ПрАТ "Кіровоградлітмаш".
На посаду обрана терміном 3 роки. Посадові особи згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних не надали. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадові особи не мають.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СКАЙ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства

II. Текст повідомлення
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" повiдомляє, що Загальни-

ми зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23 квiтня 2018 року, були прийнятi
рiшення про змiну типа ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СКАЙ БАНК" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцi-
онерне товариство та рiшення про змiну найменування з ПУБЛIЧНЕ АК-
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "СКАЙ БАНК".

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
особ, фiзичних особ-пiдприємцiв та громадських формувань -
06.06.2018 р. 

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

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

2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння 

Рогинский Вячеслав Олександрович
07.06.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Наглядовою радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi - Банк)

06.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 06.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 149 на
суму 86 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 86
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 16,94%.

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

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

2. Найменування посади 

Голова Правління 
Петренко О.Ф.  

07.06.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Агроп-
ромтехпостач". Код за ЄДРПОУ: 00913574. Місцезнаходження: 25491,
м.Кропивницький, вул.Мурманська, 15. Міжміський код, телефон та факс:
0522-30-22-44. Електронна поштова адреса: aptp@emitent.net.ua. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: 00913574.smida.gov.ua. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
05.06.2018 року ПАТ "Агропромтехпостач" з інформації, отриманої від

нового власника домінуючого пакету акцій та депозитарної установи, ста-
ло відомо:

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій (загальній кількос-
ті акцій) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІЯ
-АГРО" (код ЄДРПОУ 35472893, місцезнаходження 54000, м.Миколаїв,
вул.Велика Морська,143), зменшився з 17277340 простих іменних акцій
(99,9823%) до 0.

Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АСКЕЛ"
(код ЄДРПОУ 39766412, місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Аніщенка,
буд. 3, літ. А, офіс 30), збільшився з 0 до 17277340 простих іменних акцій
(99,9823%).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Голова правління Асламов Юрій Миколайович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.Загальні відомості про емітента 1.Повне найменування ПРИ-

ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIВЕЦЬ-
КИЙ ОЛIЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" 2. Код за ЄДРПОУ
00373959 3. Місцезнаходження 58007, м. Чернiвцi, вул. Я.Мудрого,17. 4.
Міжміський код та телефон  (0372) 55-26-51 5. Електронна поштова адре-
са annatol@vprk.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет
http://chmzhk.vioil.com 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення. Згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд
06.06.2018р. було змiнено кiлькiсний склад правлiння товариства (збiль-
шено на одного члена правлiння). Даним рiшенням на посаду Члена
правлiння обрано Чухно Олену Вiкторiвну. Посадова особа акціями това-
риства не володіє. Попереднi посади, які обіймала призначена посадова
особа за останнi 5 рокiв: 10.03.2005-20.08.2013 Iнженер технолог ВАТ
ВОЖК, 21.08.2013 -13.03.2014 р.р. Заступник генерального директора з
виробництва ТОВ "Сорочанський мiрошник", 22.04.2014-06.11.2014 р.р.
Директор ТОВ "Голендрiвське ХПП",12.01.2015 -01.02.2016 р.р. Директор
ПАТ "Любашiвський елеватор", з 29.04.2016 р. Директор ТОВ "Голованiвс-
ьке ХПП". Посадову особу обрано на посаду на термiн з 07.06.2018 р.до
18.05.2020 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Посадова особа згоди на оприлюднення iнформа-
цiї про паспортнi данi не надала. 

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова правління Фесюк Вiталiй Матвiйович. 06.06.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження: 61002,

Харківська область, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 70; тел./факс:
(057)7599890; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabasho-
vo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: avec.infosite.com.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Наглядовою радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 04 червня 2018 ро-

ку у зв'язку з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства,
що має наслідком зміну виконавчого органу Товариства з колегіального
(Правління) на одноособовий (Генеральний директор), прийнято рішен-
ня припинити 04 червня 2018 року повноваження Фінансового директо-
ра Товариства Фролової Наталії Львівни, як члена Правління Товарис-
тва, без припинення трудових відносин з нею та без зміни істотних умов
праці, у т.ч. найменування посади. Фролова Наталія Львівна не володіє
часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді з
14.03.2017 року. Відповідно до нової редакції Статуту Товариства поса-
да Члена Правління - Фінансового директора - відсутня.

Наглядовою радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 04 червня 2018 ро-
ку у зв'язку з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства,
що має наслідком зміну виконавчого органу Товариства з колегіального
(Правління) на одноособовий (Генеральний директор), прийнято рішен-
ня обрати з 04 червня 2018 року Генеральним директором Товариства
Платонова Сергія Володимировича з переведенням його з посади Голо-
ви Правління Товариства на посаду Генерального директора Товариства
без припинення існуючих трудових відносин з ним. Продовжити строк пе-
ребування Платонова Сергія Володимировича на посаді Генерального
директора по 04.06.2019 року. Платонов Сергій Володимирович не воло-
діє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти
років обіймав посади корпоративного секретаря ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК
ТА КО", директора департаменту страхування транспорту та майна ПАТ
"ХМСК", Голови Правління ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО".  

Наглядовою радою ПрАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" 04 червня 2018 ро-
ку у зв'язку з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства,
що має наслідком зміну виконавчого органу Товариства з колегіального
(Правління) на одноособовий (Генеральний директор), прийнято рішен-
ня з 04 червня 2018 року перевести Платонова Сергія Володимировича
з посади Голови Правління Товариства на посаду Генерального директо-
ра Товариства без припинення існуючих трудових відносин з ним. У
зв'язку з чим 04 червня 2018 року припинилися повноваження Платоно-
ва Сергія Володимировича, як Голови Правління Товариства. Платонов
Сергій Володимирович не володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства, перебував на посаді з 14.03.2017 року. Відповідно до нової ре-
дакції Статуту Товариства посада Голови Правління - відсутня. 

Платонов С.В. та Фролова Н.Л. не надали згоди на розкриття паспор-
тних даних. Платонов С.В. та Фролова Н.Л. непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не мають.

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

Генеральний директор 
Платонов Сергій Володимирович

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
Приватне акцiонерне товариство 

«УкраїнсЬкий наУково-ДослiДницЬкий i 
констрУкторсЬкий iнститУт По роЗроБцi 

МаШин i УстаткУваннЯ ДлЯ ПерероБки 
ПластиЧниХ Мас, ГУМи i ШтУЧної Шкiри» 

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

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

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

У зв’язку із закінченням 08.06.2018 р. терміну дії повноважень посадо-
вої особи, як Голови правління, Наглядовою радою Товариства 06.06.2018 р. 
прийнято рішення продовжити повноваження Голови правління Коваленко 
Катерини Георгіївни по 30.06.2019 р. (включно). Підстава такого рішення: 
рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової 
ради №118-18 від 06.06.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних по-

садовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обійма-
ла посадова особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління, при-
ватний підприємець.

У зв’язку із закінченням 07.06.2018 р. терміну дії повноважень посадо-
вої особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 06.06.2018 р. 
прийнято рішення продовжити повноваження Члена правління Василенко 
Людмили Олександрiвни по 30.06.2019 р. (включно). Підстава такого рі-
шення: рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Нагля-
дової ради №118-18 від 06.06.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних да-
них посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: головний 
бухгалтер.

У зв’язку із закінченням 06.09.2018 р. терміну дії повноважень посадо-
вої особи, як Першого заступника Голови правлiння, Наглядовою радою 
Товариства 06.06.2018 р. прийнято рішення продовжити повноваження 
Першого заступника Голови правлiння Мостовенко Свiтлани Олександрiвни 
по 30.06.2019 р. (включно). Підстава такого рішення: рішення Наглядової 
ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №118-18 від 
06.06.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа 
протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер.

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

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

2. Голова правління  Коваленко К.Г.  06.06.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство 
«ЗаПорiЗЬкий 
каБелЬний ЗавоД»

2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)7017946 (061)7017912
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.zkz.ua

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

ii. текст повідомлення
07.06.2018р. Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства 

«Запорiзький кабельний завод» прийняла рiшення про надання згоди на 
вчинення Товариством значного правочину (протокол засiдання Наглядо-
вої ради №07/06-18 вiд 07.06.2018р.). Предметом правочину є укладення 
договору поставки виробiв з дроту. Ринкова вартiсть майна, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить не 
бiльше нiж 26 592,50 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi становить 230 713,00 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить 11,53 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
статутом Товариства не визначенi.

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

М.П. 07.06.2018
(дата)
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рынок акций Украины  
в среду еще немного снизился

Украинский рынок акций в среду вновь завершил тор-
ги снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел 
на 0,98% - до 1635,86 пункта, индекс ПФТС – на 0,48%, 
до 448,16 пункта.

Объем торгов на УБ составил 1,8 млн грн и почти весь 
был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 721,9 млн грн, в 
том числе акциями – 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги «Укр-
нафты» (-4,49%), «Центрэнерго» (-0,99%) и «Донбасс-
энерго» (-0,04%).

Выросли в цене акции «Турбоатома» (+1,43%) и Райф-
файзен Банка Аваль (+0,59%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-1,05%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду снизился на 0,81% - до 481,37 пункта при объеме 
торгов 2,84 млн злотых (20,87 млн грн).

Все индексные акции завершили торги в «красной 
зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги 
«Милкиленда» (-7,2%), KSG Agro (-3,51%) и «Агротона» 
(-1,72%).

еврооблигации Украины негативно 
отреагировали на новость о возможной 

отставке министра финансов
Еврооблигации Украины в среду подешевели на ново-

сти о предстоящем в четверг голосовании в Верховной 
Раде об отставке министра финансов Александра Дани-
люка.

По данным агентства Bloomberg, больше всех упали 
котировки бумаг с погашением в 2027 и 2032 годах: соот-
ветственно на 78,5 базисных пункта (б.п.) - до 96,945% 
номинала и на 71,9 б.п. - до 92% номинала. Доходность 
еврооблигаций-2027 при этом повысилась на 12,5 б.п. – 
до 8,226% годовых, еврооблигаций-2032 – на 9,2 б.п., до 
8,341% годовых.

«Для международных частных кредиторов, держате-
лей еврооблигаций, это негативная новость. Еще с са-
мого утра они начали проявлять беспокойство по этому 

поводу, и настроение у них не очень позитивное», - ска-
зал агентству «Интерфакс-Украина» руководитель ана-
литического отдела инвесткомпании «Конкорд Капитал» 
Александр Паращий.

По словам старшего аналитика инвесткомпании «Ада-
мант Капитал» Константина Фастовца, зарубежные ин-
весторы особенно чувствительны к подобным кадровым 
изменениям, поскольку смотрят на это с перспективы 
возможных последствий.

«Не столь важно, почему возник конфликт, как то, к 
чему он привел. Резкие изменения во власти - это сигнал 
о возможных последствиях, новых рисках, особенно 
если речь идет о ключевых фигурах, которые, например, 
взаимодействуют с Международным валютным фондом 
(МВФ). То есть, основное – это изменение, а не причины 
кто прав или кто виноват», - сказал он.

Ситуацию усугубляет также то, что властям Украины 
будет сложно быстро найти подходящую замену мини-
стру.

«Найти человека, который всех удовлетворит, будет 
не так просто, поэтому стоит ожидать, что исполняющим 
обязанности министра назначат его первого заместите-
ля», - считает К.Фастовец.

А.Паращий также отметил, что А.Данилюк общается с 
западными фондами «на одном языке».

«В прошлом году Минфин впервые провел уникаль-
ную операцию по частичному погашению еврооблигаций 
за счет нового выпуска. Все это высоко оценили», - ска-
зал он.

Между тем, А.Паращий считает, что смена главы Мин-
фина вряд ли как-либо отразится на сотрудничестве 
Украины и МВФ.

«МВФ не может вмешиваться в кадровые вопросы 
правительства, а потому вряд ли стоит рассчитывать на 
критическую реакцию на возможную отставку министра. 
Тем не менее, очевидно, что они будут обеспокоены тем, 
кто будет преемником», - полагает эксперт.

При этом он добавил, что в сложившейся ситуации 
больше беспокоит риск реализации популистских наме-
рений правительства.

«Этот риск и без того растет накануне выборов: более 
лояльный министр, а по-другому не может быть, будет 
склонен принимать более популистские решения. Неко-

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

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

1. Повне найменування емітента акцiонерне товари-
ство "кристалБанк"

2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявський узвiз, б. 2
4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64
5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://crystalbank.com.ua

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

ii. текст повідомлення
«06» червня 2018 року Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» 

(надалi – «Емiтент») (протокол №87) прийнято рiшення про надання згоди 
на вчинення значних правочинiв з розмiщення на кореспондентських ра-
хунках та на рахунках коштiв банкiв у розрахунках (1502) та встановити 
лiмiт залишку коштiв на таких рахунках:

АБ «УКРГАЗБАНК» у розмiрi 200 млн. гривень;
ПАТ «ПУМБ» у розмiрi 220 млн. гривень. 
Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочинiв, до вартостi активiв АТ «КРИСТАЛБАНК» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить не бiльше 18,6% .

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 Гребiнський Леонiд Андрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.07
(дата)

НОВИНИ
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НОВИНИ

торые из них вряд ли будут поддержаны Национальным 
банком, который в последние годы доказывает свою ин-
ституциональную независимость. Тем не менее, есть 
риск отката по автоматизации возврата НДС», – считает 
А.Паращий.

Бюджет евросоюза в 2017г потерял 3 млрд 
евро из-за мошенничеств и хищений

Бюджет Европейского союза в 2017 году из-за различ-
ных мошеннических схем потерял около 3 млрд евро, 
сообщается в докладе Европейского бюро по борьбе с 
мошенничеством (OLAF).

Данная сумма намного больше, чем в 2016 году, когда 
контролеры OLAF выявили нецелевое использование 
631 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

Столь значительный рост, однако, объясняется тем, 
что ведомство инициировало отдельное расследование 
по фактам мошенничества в таможенной сфере.

В докладе, в частности, приведен пример нецелевого 
расходования европейских бюджетных средств в гер-
манской федеральной земле Саксония-Анхальт. Речь 
идет о сумме 162 млн евро, направленной Евросоюзом 
в венчурный фонд инвестиционной компании IGB для 
поддержки малых и средних предприятий. В действи-
тельности эти средства получили более крупные компа-
нии, причем не только в Саксонии-Анхальт. В ряде дру-
гих случаев деньги ушли в предприятия, занятые не в 
тех сферах, для которых предназначалась финансовая 
поддержка.

Следствие не выявило фактов хищения или присвое-
ния денег, но констатировало серьезные факты кон-
фликтов интересов местных ответственных лиц.

В докладе OLAF также приводятся менее крупные слу-
чаи нецелевого использования средств ЕС в Венгрии, 
Румынии и Италии и самый серьезный до сих пор случай 
мошенничества в таможенной сфере - на 2,3 млрд евро, 
он имел место в Великобритании. Как пояснило ведом-
ство, импортеры китайской одежды и обуви систематиче-
ски занижали стоимость товаров при ввозе в ЕС и тем 
самым экономили на таможенных пошлинах.

В функции OLAF входит выявление случаев мошен-
ничества со средствами ЕС, а в случае необходимости - 
подключение органов прокуратуры.

Расходы бюджета Евросоюза превышают 
160 млрд евро. Расходование этих средств является 
достаточно существенной проблемой, особенно для 
стран, выступающих против евроинтеграции.

оценка роста ввП еврозоны в i квартале 
подтверждена на уровне 0,4%,  

как и ожидалось
Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2018 

года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим квар-
талом, свидетельствуют окончательные данные Стати-
стического управления Европейского союза.

В годовом выражении повышение ВВП составило 
2,5%.

Динамика обоих показателей совпала как с пересмот-
ренными данными, так и с ожиданиями экспертов, опро-
шенных Bloomberg.

Рост ВВП еврозоны в поквартальном выражении был 
самым слабым с июля-сентября 2016 года. Подъем, од-
нако, продолжается уже 20 кварталов подряд.

В четвертом квартале 2017 года экономика еврозоны 
увеличилась на 0,7% относительно предыдущего квар-
тала и на 2,8% в годовом выражении.

Главной движущей силой экономики в еврозоне в 
январе-марте были потребительские расходы, подъем 
которых ускорился до 0,5% с 0,2% в IV квартале. Госу-
дарственные расходы в странах блока при этом не из-
менились. Прогнозы экспертов предполагали повыше-
ние обоих показателей на 0,2%.

При этом экспорт снизился в I квартале на 0,4%, а им-
порт - на 0,1%.

В 28 государствах Евросоюза экономический рост в 
первом квартале 2018 года составил 0,4% относительно 
предыдущего квартала и 2,4% в годовом выражении, что 
соответствует предыдущим оценкам. В обоих случаях 
отмечено ослабление подъема по сравнению с четвер-
тым кварталом 2017 года, когда рост составил соответ-
ственно 0,6% и 2,7%.

ВВП Германии в январе-марте увеличился на 0,3% по 
сравнению с предыдущим кварталом и на 2,3% в годо-
вом выражении, оценки подтверждены без изменений. 
Экономика Франции увеличилась соответственно на 
0,2% и 2,2% (на 0,1 п.п. больше в каждом случае), Ита-
лии - на 0,3% и 1,4%, Испании - на 0,7% и 3%.

Доллар дешевеет к евро и иене  
в ожидании саммита G7

Доллар США в четверг дешевеет по отношению к 
большинству валют развитых стран, включая евро и 
иену, в ожидании встречи G7 на уровне глав государств 
и правительств в Канаде.

Евро к 9:25 мск 7 июня стоил $1,1804 по сравнению с 
$1,1774 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке. 
Накануне евро прибавил в этой паре почти 0,5% и до-
стиг максимума за две недели.

Рост евро продолжают поддерживать заявления руко-
водителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) о 
возможности завершения программы количественного 
смягчения до конца текущего года, пишет The Wall Street 
Journal.

Курс нацвалюты США опустился на 0,2% к иене - до 
109,98 иены со 110,18 иены, евро в паре с японской ва-
лютой поднялся на 0,1%, до 129,85 иены.

Долларовый индекс ICE снижается на 0,1%.
Саммит «группы семи» начнется в Ла-Мальбе (Кве-

бек, Канада) в пятницу. Как ожидается, одной из основ-
ных его тем будут торговые разногласия шести участни-
ков G7 с США из-за американских пошлин на сталь и 
алюминий.

«Доллар оказался под давлением, поскольку напря-
женность в торговых делах, по-видимому, усиливается 
перед встречей G7. Неопределенность в связи с исходом 
встречи растет, поскольку наблюдается явный конфликт 
между США и другими экономиками», - полагает валют-
ный стратег Societe Generale в Токио Киосукэ Судзуки.

Между тем советник президента США по вопросам 
экономики Ларри Кадлоу назвал торговые разногласия 
перед саммитом G7 «семейной ссорой».
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нефть WTi восстанавливается после 
падения до минимума за 2 месяца, Brent 

поднялась до $75,9
Цены на нефть маркерных сортов растут в ходе ази-

атских торгов в четверг, WTI восстанавливается после 
падения до минимума за два месяца накануне из-за не-
ожиданного увеличения запасов топлива в США.

Сигналы о возможности постепенной отмены ограни-
чений ОПЕК+ на нефтедобычу остаются смешанными, 
при этом производство нефти на сланцевых месторож-
дениях США продолжает расти.

Августовский фьючерс на Brent на лондонской бирже 
ICE Futures к 8:10 МСК подорожал на $0,54 (0,72%) - до 
$75,90 за баррель.

Стоимость WTI с поставкой в июле на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла 
к этому времени на $0,42 (0,65%) - до $65,15 за бар-
рель.

В среду котировка августовского контракта на Brent 
опустилась на $0,02 (0,03%) - до $75,36 за баррель, 
июльского на WTI - на $0,79 (1,21%) - до $64,73 за бар-
рель.

Увеличение нефтедобычи не стоит на повестке встре-
чи ОПЕК в Вене, поскольку рынок стабилен, а цены хо-
роши, заявил министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн 

аль-Луэйби агентству Reuters.
Между тем в конце мая Россия и Саудовская Аравия 

говорили, что допускают возможность корректировки со-
глашения ОПЕК+, поскольку излишки нефти практиче-
ски выведены с рынка, а цены поднялись до максимума 
за 3,5 года.

Аналитик Phillip Futures Бенджамин Лю ожидает со-
хранения понижательного давления на нефть в ближай-
шее время, поскольку инвесторам надо до конца осо-
знать мысль о перспективах увеличения нефтедобычи 
основными странами-экспортерами.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США за 
минувшую неделю выросли на 2,07 млн баррелей - до 
436,584 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 
4,6 млн баррелей - максимальными темпами с декабря 
прошлого года, дистиллятов - на 2,17 млн баррелей, са-
мыми высокими темпами с февраля.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем 
прогнозировали снижение запасов нефти за неделю, за-
вершившуюся 1 июня, на 1,3 млн баррелей, бензина - на 
600 тыс. баррелей, а также увеличение запасов дистил-
лятов на 700 тыс. баррелей.
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