
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 31 серпня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо схвалення доопрацьованого проекту Закону України «Про 
загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення»

прийнято рішення

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»!

Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабри-
ка «Рошен» (код за ЄДРПОУ - 00382059, місцезнаходження: Донецька об-
ласть, місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89, далі - Товари-
ство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або 
залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 жовтня 2018 
року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 
14.00 год.

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, 
офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Донецька обл. м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац есте-
тичного виховання», актова зала № 1.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах, які відбудуться 10 жовтня 2018 р.:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збо-
ри акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення 
загальних зборів з 12.00 до 13.50. 

Час початку реєстрації акціонерів 12.00.
Час закінчення реєстрації акціонерів 13.50.
3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах:
04 жовтня 2018 року (станом на 24 годину).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, склада-

ється станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів 
у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного:

1.Розгляд питання про обрання Голови та членів Лічильної комісії 
загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про при-
пинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Лічильну комісію загальних зборів обрати у наступно-
му персональному складі:

1. Борот Л.М. - Голова Лічильної комісії. 
2. Козюрман Н.І.- член Лічильної комісії. 
3. Гаєвець Н.О.- член Лічильної комісії. 
Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту 

закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх ви-

дачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у 
загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії, який 
видає відповідні бюлетені для голосування, шляхом проставляння підпису 
у визначеному формою бюлетеня місці.

3.Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних 
зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю за-
гальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів та усі 
додатки до нього.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Широкова Олексан-
дра Михайловича. 

Обрати Секретарем загальних зборів Таркову Людмилу Григорівну. 
Надати повноваження Голові загальних зборів Широкову О.М. та Секре-

тарю загальних зборів Тарковій Л.Г. підписати протокол загальних зборів 
акціонерів та усі додатки до нього.

4. Розгляд питання про затвердження Звіту Ліквідаційної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська 
фабрика «Рошен».

Проект рішення: Затвердити Звіт Ліквідаційної комісії Публічного акціо-
нерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен».

5.Прийняття рішення про затвердження Ліквідаційного балансу 
Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська 
фабрика «Рошен».

Проект рішення: Затвердити Ліквідаційний баланс Публічного акціо-
нерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен».

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій 
статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: mkf.dn.ua

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх 
представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів 
Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Маріуполь, Доне-
цька обл., вул. Миколаївська, 89, кімната № 1, а в день проведення загаль-
них зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Донецька обл.,  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац 
естетичного виховання», актова зала №1.Після надіслання акціонерам по-
відомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не 
має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими 
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у 
зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. 
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не піз-
ніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне 
товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові 
відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до про-
екту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може на-
дати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Голова Ліквідаційної комісії Широков Олександр Михайлович. 

Довідки за телефоном: (0629) 47-56-82.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 

Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-
ристуватися після отримання повідомлення про проведення загаль-
них зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть викорис-
товуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонерне Товариство повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. Після надіслання акціонерам 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не 
має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими 
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у 
зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. 
У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізні-
ше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне това-
риство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 
зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Ак-
ціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включен-
ня нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні про-
екти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення. Ліквідаційна комісія акціонерного товариства приймає рішення про 
включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів 
рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затвер-
джує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загаль-
них зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного за-
гальних зборів. У такому разі рішення Ліквідаційної комісії про включення 
питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважа-
ється включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотри-
манням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до про-
екту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не 
має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або про-
ектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного 
загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціоне-
ра), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може 
бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановле-
ного абзацом першим частини другої ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» ; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 
другої або частиною третьою ст. 38 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 
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порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається 
Ліквідаційною комісією акціонеру протягом трьох днів з моменту його прий-
няття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загаль-
них зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає поря-
док денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій 
акціонерів. Акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом 
порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій 
цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відпо-
відну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій 
та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про про-
ведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України 
«Про акціонерні товариства», а також звернутись до Ліквідаційної комісії 
Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-

би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фі-
зична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноваже-
на особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів това-
риства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фі-
зичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фі-
зичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її ор-
ганом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку ден-

ного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у загаль-
них зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, 
оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчу-
ють повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (пас-
порт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реє-
страційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) 
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі 
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повно-
важення представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідом-
лення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складе-
ному станом на «03» вересня 2018 р., загальна кількість простих іменних 
акцій складає 813 665 штук, у т.ч. голосуючих – 762 610 штук.

10)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціо-
нера) для його участі у загальних зборах:

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове-
дення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України. Для участі у загальних зборах акціонерів Товари-
ства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу 
(паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження 
представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації 
акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісі-
єю у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іденти-
фікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника 
акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представ-
ника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Ліквідаційна комісія 
Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська 

фабрика «Рошен»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АКЦЕНТ-БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14360080
3. Місцезнаходження 49074, Днiпро, вул. Батумська, буд. 11
4. Міжміський код, телефон та факс 0567221224 0567221224
5. Електронна поштова адреса help@a-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

a-bank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 

вiд 29.08.2018) продовжити строку дiї повноважень Правлiння (у т.ч. Голови 
Правлiння Кандаурова Юрiя Васильовича) на три роки. Кандауров Ю.В. не 
володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних да-
них не надано. Iншi посади, якi вiн обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 
Заступник Голови Правлiння Банку, Голова Правлiння

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 
вiд 29.08.2018) продовжити строку дiї повноважень Правлiння (у т.ч. Першо-
го Заступника Голови Правлiння Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни) на 
три роки. Крашенiннiкова Н.А. не володiє часткою у статутному капiталi бан-
ку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на 
розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi вона обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння, Перший Заступник Голови 
Правлiння - Керiвник Бiзнесу по роботi з торговельними пiдприємствами

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 
вiд 29.08.2018) продовжити строку дiї повноважень Правлiння (у т.ч. За-
ступника Голови Правлiння - Керiвник Напрямку Роздрiбнi продажi Бакано-
вої Вiкторiї Генрiхiвни) на три роки. Баканова В.Г. не володiє часткою у ста-
тутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Iншi по-
сади, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Голови 
Правлiння Банку

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (прото-
кол вiд 29.08.2018) продовжити строку дiї повноважень Правлiння (у т.ч. 
Заступника Голови Правлiння - Керiвник напрямку «Iнформацiйнi 
технологiї» Василенка Iгоря Олександровича) на три роки. Василенко I.О. 
не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття паспортних да-
них не надано. Iншi посади, якi вiн обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 
начальник департаменту дослiдження i нових технологiй, менеджер з 
органiзацiї консультативних послуг, керiвник напрямку «Iнформацiйнi 
технологiї», Заступник Голови Правлiння - Керiвник напрямку «Iнформацiйнi 
технологiї».

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 
вiд 29.08.2018) продовжити строку дiї повноважень Правлiння (у т.ч. Члена 
Правлiння - Керiвника департаменту фiнансового монiторингу Журавльова 
Сергiя Федоровича) на три роки. Журавльов С.Ф. не володiє часткою у ста-
тутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Iншi по-
сади, якi вiн обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння - 
Керiвник департаменту фiнансового монiторингу, Головний фахiвец з 
контролю AML-ризiкiв i процедур вивчення клiєнтiв, Заступник Керiвника 
Департаменту фiнансового монiторингу ГО з фiнансового монiторингу 
операцiй ГО i банкiв-партнерiв.

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол 
вiд 29.08.2018) призначити з 29.08.2018 року Трибулкiна Олега Григорови-
ча Член Правлiння - Керiвник напрямку «Ризик-менеджмент» на три роки. 
Трибулкiн О.Г. не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття пас-
портних даних не надано. Iншi посади, якi вiн обiймав протягом останнiх 
п'яти рокiв: провiдний менеджер з напрямку «Ризик-менеджмент», 
провiдний менеджер Департаменту управлiння кредитних ризиками за 
картками, Керiвник напрямку «Ризик-менеджмент»

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 Кандауров Ю.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.08.2018
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

СТВО «БАНК ФОРВАРД» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/disclosure/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

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

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Спостережної ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Банк) (протокол №15 від 29.08.2018 року) 
з 03.09.2018 припиняються (відкликаються) повноваження начальника Управ-
ління ризик-менеджменту – члена Правління Кравця Тараса Борисовича.

Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол №15 від 29.08.2018):
- припинити (відкликати) повноваження начальника Управління ризик-

менеджменту – члена Правління Банку Кравця Тараса Борисовича з 
03.09.2018 року.

Інформація про посадову особу – Кравець Тарас Борисович, паспорт 
серія СО №393314 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 
16.05.2000 р., посада - Начальник Управління ризик-менеджменту – член 
Правління Банку, часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження начальника Управління ризик-менеджменту – члена 

Правління Банку Кравця Тараса Борисовича припинено відповідно до рі-
шення Спостережної ради Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини – не має.

Інформація щодо строку, протягом якого Кравець Тарас Борисович пе-
ребував на посаді – з 02.04.2018 року до 03.09.2018року.

На посаду начальника Управління ризик-менеджменту – члена Прав-
ління Банку замість Кравця Тараса Борисовича повноваження якого при-
пинено, нікого не обрано.

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

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

В.о. Голови Правління
АТ «БАНК ФОРВАРД» ______________________ К.Б. Кошеленко
    м. п 

 31 серпня 2018 року
        (дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЕТНОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00449958
3. Місцезнаходження 15100, Чернiгiвська обл., Городнян-

ський р-н, селище Ясенiвка
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04645) 2-11-52 (04645) 2-11-52

5. Електронна поштова адреса lawyer@ethnoproduct.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.ethnoproduct.com

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

II. Текст повідомлення
Згiдно отриманої 31.08.2018 р. iнформацiї вiд Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв стало вiдомо, що розмiр пакета голосуючих акцiй Жуковського 
Олега Олексiйовича став меншим, нiж порогове значення пакета акцiй. До 
вiдчуження акцiй розмiр частки акцiонера складав 43,35 % статутного 
капiталу, пiсля вiдчуження акцiй - 0 %. Iнформацiя про вiдчуження акцiй та 
яким чином (прямо або опосередковано) воно вiдбувалось - емiтенту 
невiдома. Розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 
вiдчуження акцiй складав 45,38%, пiсля вiдчуження складає 0 %. Відомості 
про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юри-
дичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями, емітенту 
невідомі. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, емiтенту невiдома.

Згiдно отриманої 31.08.2018 р. iнформацiї вiд Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв стало вiдомо, що розмiр пакета голосуючих акцiй Жуковського 
Iгора Олеговича став бiльшим, нiж порогове значення пакета акцiй. До набуття 
права власностi на акцiї розмiр частки зазначеної особи складав 0 % статутно-
го капiталу, пiсля набуття права власностi на акцiї - 43,35 %. Iнформацiя про 
набуття права власностi на акцiї та яким чином (прямо або опосередковано) 
воно вiдбувалось - емiтенту невiдома. Розмiр частки власника в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на акцiї складав 0 %, 
пiсля набуття права власностi на акцiї складає 45,38 %. Відомості про осіб, які 
входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, че-
рез яких особа здійснює розпорядження акціями, емітенту невідомі. Дата, в яку 
порогове значення було досягнуто, емiтенту невiдома.

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

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

2. Директор Новик Сергiй Миколайович

31.08.2018

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

"Страхова компанiя "Кремiнь"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

24559002

3. Місцезнаходження емітента 01021 м.Київ вулиця Iнститутська, 
буд. 19Б, кiмната 33

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 253-61-64 (044) 253-61-64

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

kremen@kremen.com.ua

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

http://kremen.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про рiшення емiтента про 
утворення, припинення його фiлiй, 
представництв

2. Текст повідомлення
31.08.2018 року засiданням Наглядової ради ПАТ «СК»Кремiнь»(Протокол 

б\н вiд 31.08.2018) було прийняте рiшення про закриття Днiпропетровської 
та Алчевської фiлiй ПАТ «СК «Кремiнь» у зв'язку з виробничою доцiльнiстю. 
Повне найменування та мiсцезнаходження кожної з груп: 

АЛЧЕВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «СК «КРЕМIНЬ»Код ЄДРПОУ: 26297776.
Мiсцезнаходження: 94202, Луганська обл., мiсто Алчевськ, вул. Менжин-
ського, б.7

ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «СК «КРЕМIНЬ» Код ЄДРПОУ: 
26239313.Мiсцезнаходження: 49005, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, 
Жовтневий район, вул. Сiмферопольська, будинок 17, кiмната 719. Функцiї 
зазначених фiлiй полягають у сприяннi здiйсненню Товариством статутних 
завдань з надання страхових послуг, що передбаченi Статутом Товари-
ства.Фiлiї здiйснюють страхову дiяльнiсть по видам, на якi Товариство 
отримало лiцензiї(страхування, перестрахування та фiнансова дiяльнiсть, 
пов_язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 
управлiнням).

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 ____________ Кузьмiнов Олег Васильович
           М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “КРЕМIНЬ”
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ІНТЕРБУД», 
код за ЄДРПОУ 30649879, 
79071, м. Львів, вул. Щирецька, 
будинок7, тел.: (044) 244-00-06

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

04.09.2018

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

http:// modul.org.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-508"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 01354289
Адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 

Привокзальна, б. 76-а
Телефон емітента (04595) 72411, 71167, 71440
Електронна поштова адреса 
емітента

pmk508@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 01354289.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
31.08.2018 р. Головою правління Приватного акціонерного товариства 
"Пересувна механізована колона-508" (надалі - Товариство) було прий-
нято рішення про зміну складу посадових осіб:
Припиняються повноваження з 04.09.2018 р. посадової особи - Головний 
бухгалтер Товариства Поліцина Юлія Миколаївна (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Припиняються повноваження в зв'язку із 
закінченням відпустки по догляду за дитиною у попереднього Головного 
бухгалтера та набуття нею повноважень. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини особа немає. Особі не належать акції То-
вариства. Особа займала посаду з 20.07.2015 р.
Набуваються повноваження з 05.09.2018 р. посадової особи – Головний 
бухгалтер Товариства Коваль Інна Миколаївна (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному ка-
піталі Товариства. Набуття повноважень здійснюється в зв'язку із закін-
ченням відпустки по догляду за дитиною. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини особа немає. Попередні посади яка зай-
мала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "ПМК 
- 508". Особі не належать акції Товариства. Особу набуває повноваження 
на невизначений термін. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Голова правління ПрАТ "ПМК - 508" Крилач 
Володимир Iванович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

2. Код за ЄДРПОУ 36184092
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ , вул. Шовковична, 

42-44 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 495 74 74 044 495 74 73

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

ux.ua 

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 31.08.2018 на поза-

чергових Загальних зборах акцiонерiв АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». Згiдно з 
рiшенням обрано Комiсарова Євгена Анатолiйовича кандидатурою на по-
саду Голови Правлiння АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». Комiсаров Є.А. засту-
пає на посаду Голови Правлiння з наступного робочого дня за датою 
прийняття Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 
рiшення про погодження його кандидатури на посаду Голови Правлiння на 
строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Комiсарова Є.А. 
обрано у зв’язку з необхiднiстю обрання постiйного керiвника товариства. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями не володiє, не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав посади: в.о. Голови Правлiння, Першого за-
ступника Голови Правлiння, заступника Голови Правлiння АТ «УКРАЇН-
СЬКА БIРЖА».

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 31.08.2018 на поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». Згiдно з 
рiшенням припинено повноваження Першого заступника Голови Правлiння 
Комiсарова Є.А. у зв’язку з його обранням кандидатурою на посаду Голо-
ви Правлiння АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано, акцiями не володiє, не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Комiсаров Є.А. було обрано на посаду 
Першого заступника Голови Правлiння 26.04.2016, повноваження припи-
няються 31.08.2018. 

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 31.08.2018 на поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». Згiдно з 
рiшенням Бажкову Ольгу Iванiвну обрано Першим заступником Голови 
Правлiння на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у 
зв’язку з заповненням вакантної посади Першого заступника Голови 
Правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями не 
володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, 
протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера 
АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА

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
В.о. Голови Правлiння 
Комiсаров Євген Анатолiйович

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Ярославська, 58
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02
5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Головою Правління Товариства 31.07.2018 р. прийнято рішення звільнити з 
посади головного бухгалтера Товариство з обмеженою відповідальністю «Пра-
вова бухгалтерська компанія «Преміум-Аутсорсінг» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 37267389). Підстава такого рішення - наказ Голови Правління 
Товариства №49 від 31.07.2018 р. Строк, протягом якого посадова особа пере-
бувала на посаді, - 2 роки 4 місяці. Акціями Товариства не володіє.

Головою Правління Товариства 31.07.2018 р. прийнято рішення при-
значити на посаду головного бухгалтера Алєксєєву Світлану Володими-
рівну (паспорт серії НМ №216702, виданий Варвинським РВ УМВС України 
в Чернігівській обл. 03.12.2005р.). Підстава такого рішення - наказ Голови 
Правління Товариства № 7-к/тр від 31.07.2018 р. Строк, на який призна-
чено, - безстроково. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обій-
мала посадова особа протягом останніх п'яти років, - з 2013 по 2014 р.р.  - 
Провідний бухгалтер ТОВ «ПБК «Преміум-Аутсоррсінг», з 2014 по 
2016  р.р. - Провідний бухгалтер ФОП Ліщук Тетяна Василівна, з 2016 р. 
по т.ч. - Провідний бухгалтер ТОВ «ПБК «Преміум-Аутсоррсінг». Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правління   Іщук І.П.  31.08.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРАЇНСЬКА 
БIРЖА" 

2. Код за ЄДРПОУ 36184092
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ , вул. Шовковична, 

42-44 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 495 74 74 044 495 74 73

5. Електронна поштова адреса mch@ux.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

ux.ua 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу

II. Текст повідомлення
31.08.2018 на позачергових Загальних зборах акцiонерiв АТ «УКРАЇН-

СЬКА БIРЖА» було прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу 
АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» на 14 063 000 (чотирнадцять мiльйонiв шiстдесят 
три тисячi гривень 00 копiйок) гривень з 25 000 000 (двадцять п’ять 
мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень до 39 063 000 (тридцять дев’ять 
мiльйонiв шiстдесят три тисячi гривень 00 копiйок) гривень за рахунок до-
даткових внескiв шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 14 063 (чотирнадцять тисяч 
шiстдесят три) штуки, без здiйснення публiчної пропозицiї. Розмiщення 
буде здiйснюватися без залучення андерайтера.

Цiна розмiщення буде визначена вiдповiдно до чинного законодавства 
Бiржовою радою як уповноваженим органом, якому Загальними зборами 
акцiонерiв наданi повноваження щодо визначення (затвердження) цiни 
розмiщення.

Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета 
акцiй емiтента, а саме: власником значного пакету акцiй може стати 
компанiя BOСE (HONG KONG) CO., LIMITED, 2400689, яку визначено учас-
ником розмiщення, акцiями емiтента не володiє. Розмiщення акцiй може 

призвести до змiн щодо власникiв значних пакетiв акцiй: Сухорукова 
Олексiя Валерiйовича, володiє 2445 шт., що становить 9,78% статутного 
капiталу, Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «УНIВЕР МЕНЕДЖМЕНТ», 33777261, володiє 
1825 шт., що становить 7,3 % статутного капiталу, SIB (CYPRUS) LIMITED, 
HE 119924, володiє 1250 шт., що становить 5% статутного капiталу, Dragon 
Capital s.r.o., 26694123, володiє 2498 шт., що становить 9,992 % статутного 
капiталу, DRAGON CAPITAL HOLDING LIMITED, 172042, володiє 2497 шт., 
що становить 9,988 % статутного капiталу.

Розмiщення акцiй не призведе до збiльшення частки у статутному капiталi 
акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй. 

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку 
вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прий-
няття цього рiшення – 56,252%, загальної номiнальної вартостi цiнних 
паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу 
емiтента на дату прийняття цього рiшення – 100%. 

Кожною простою акцiєю її власнику - акцiонеру надається однакова 
сукупнiсть прав, що передбаченi Статутом АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» та 
чинним законодавством. 

Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами. За згодою мiж Товари-
ством та учасником розмiщення, оплата акцiй, що розмiщуються, може 
здiйснюватися також шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за гро-
шовими зобов'язаннями. У разi оплати акцiй грошовими внесками, здiйсненими 
шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за грошовими 
зобов'язаннями, такi зобов'язання Товариства припиняються. Мета розмiщення 
цiнних паперiв та напрями використання отриманих коштiв: кошти, залученi 
вiд розмiщення акцiй, будуть спрямованi на придбання програмного забезпе-
чення для здiйснення дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачена. Переважне 
право умовами емiсiї не передбачено. Iнша суттєва iнформацiя наведена у 
рiшеннi про емiсiю акцiй АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». 

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
В.о. Голови Правлiння Комiсаров Євген Анатолiйович

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. Предславинська, 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 використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Дирекцiя ПАТ «Донбасенерго» (далi – Товариство або емiтент) 

31.08.2018 (протокол 
№2018/08-02) керуючись рiшенням Наглядової ради вiд 06.07.2018 

(протокол №10)* прийняла рiшення про подальше схвалення правочину - 
Додаткової угоди №1 вiд 14.08.2018 до Договору на постачання вугiльної 
продукцiї №02/04ЕТ вiд 02.04.2018.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума договору на постачання 
вугiльної продукцiї №02/04ЕТ вiд 02.04.2018), що визначена вiдповiдно 
до законодавства, становить 252 000,0 тис. грн. з ПДВ**.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 5 585 732 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 4,5115%.

Iстотнi умови правочину:
- предмет правочину (Договору на постачання вугiльної продукцiї 

№02/04ЕТ вiд 02.04.2018) – вугiльна продукцiя (вугiлля);
- особа, заiнтересована у вчиненi Товариством правочину - Товари-

ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерготрейдинг» (ЄДРПОУ 
41950981, мiсцезнаходження: 84180, Донецька обл., Слов'янський ра-
йон, м. Миколаївка, вул. Європейська, буд. 120);

- ознака заiнтересованостi, передбачена ч.2 ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Енерготрейдинг» є афiлiйованою особою Приватного акцiонерного то-
вариства «Енергоiнвест Холдинг» (ЄДРПОУ 38769061, мiсцезнаходження: 
03015, м. Київ, вул. Предславинська, буд.34 А). ПрАТ «Енергоiнвест Хол-
динг» є акцiонером, який володiє принаймнi 25 вiдсоткiв голосуючих акцiй 
Товариства;

- ознака заiнтересованостi, передбачена ч.3 ст.71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства» - ТОВ «Енерготрейдинг» є стороною право-
чину;

- строк постачання продукцiї з урахуванням положень Додаткової уго-
ди №1 вiд 14.08.2018 до Договору №02/04ЕТ вiд 02.04.2018 продовжу-
ється до 31.12.2018.

На засiданнi Дирекцiї 31.08.2018 загальна кiлькiсть голосiв - 6, кiлькiсть 
голосiв, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 6 голосiв, «ПРОТИ» -  
0 голосiв.

* рiшення Наглядової ради передбачає можливiсть змiнення окремих 
умов правочину за рiшенням Дирекцiї.

** вiдповiдно до Додаткової угоди №1 вiд 14.08.2018 сума договору не 
змiнювалась. 

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
Генеральний директор 
Бондаренко Едуард Миколайович

03.09.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ДОНБАСЕНЕРГО”
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шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАйСИНФАРМ»

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 18 вересня 2018 року о 10:00 годині за адресою: м.Гай-
син, вул.Соборна,67 (в приміщенні аптеки №1). Реєстрація акціонерів 
проводимиться з 8:30 до 9:55 години. При собі мати документи,що посвід-
чує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
загальних зборах є 12 вересня 2018р. 

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови і секретаря зборів та затвердження регламенту.
3. Інформація голови ліквідаційної комісії про виплату дивідендів за 

2018 рік.
4. Затвердження ліквідаційного балансу.
З документами, що стосуються проекту порядку денного, акціонери 

можуть ознайомитись під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий 
час в кабінеті директора Товариства, а в день проведення зборів – за міс-
цем їх проведення.

Відповідальний – голова ліквідаційної комісії ПрАТ «Гайсинфарм»-
Шпак Михайло Якович.

Телефон для довідок – (04334)23036 Адреса сторінки в мережі інтернет,на 
якій розміщено інформацію про загальні збори: gaysinfarm.com.ua

Ліквідаційна комісія ПрАТ «Гайсинфарм»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

2. Код за ЄДРПОУ 36184092
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ ,

 вул. Шовковична, 42-44 
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495 74 74 044 495 74 73
5. Електронна поштова адреса mch@ux.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

ux.ua 

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

II. Текст повідомлення
31.08.2018 на позачергових Загальних зборах акцiонерiв АТ «УКРАЇН-

СЬКА БIРЖА» було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
знач ного правочину щодо придбання АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» програм-
ного забезпечення для здiйснення дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фон-
довому ринку, цiна якого не повинна перевищувати 1 000 000 (один 
мiльйон) доларiв США (без урахування податкiв та зборiв). 

Вартiсть активiв АТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 46931 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, за курсом НБУ на день прийняття 
рiшення, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) – 60,26 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 24 872 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 19 417, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 19 411 шт., 
«проти» прийняття рiшення - 6 шт. 

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 
В.о. Голови Правлiння  Комiсаров Євген Анатолiйович  

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПРАТ «ФІРМА «ХОЗІМПЕКС»

Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Фірма «Хозімпекс»

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01552782

Місцезнаходження емітента 02660, м. Київ, Бутлерова, 6
Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 559-70-73

Дата вчинення дії 31.08.2018
Дата розміщення у стрічці новин 03.09.2018
Найменування повідомлення зміна складу посадових осіб

У відповідності до Протоколу засідання Наглядової ради № 31/08/2018 
від 31.08.2018 р. змінено склад посадових осіб емітента.

Звільнено - Член Правління Ковальова Ольга Володимирівна* (част-
ка у СК – 0%). Строк перебування на посаді – 9 місяців. Причина – за 
власною заявою.

Призначено з 03.09.2018 терміном на 1 рік 7 місяців - Член Правління 
Єфремов Максим Костянтинович* (частка у СК – 0%), працює на посаді 
Головний економіст фінансової роботи в ТОВ «Текстиль-Контакт».

_____________
*Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи поса-

дові злочини.
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації Голова 

правління Гавриленко А.Є.

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

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

НЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІД-
ЕНЕРГОБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00118434
3. Місцезнаходження: 62371 Україна, Харківська обл., Дергачiвський р-н, 

с. Подвiрки, вул. Набережна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 783-68-07, -
5. Електронна поштова адреса: info@trest-pzeb.pat.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://trest-pzeb.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № Б/н 

від 31.08.2018 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не пе-
ревищує 15 000 000,00 грн., що має право проводити Товариство, про-
тягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: 
щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого 
майна, основних засобів, на капітальний ремонт будівель, споруд, 
основних засобів, отримання кредитів в банках, і інших правових дій, 
пов`язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його гос-
подарської діяльності. 

Надано Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвер-
дження цих дій, а Генеральному директору повноваження щодо підпи-
сання зазначених договорів.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 15 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 3 667 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 409 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 135 688 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах, 814 028 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 810 632 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 (нуль) штук. 

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

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

2. Генеральний директор Басов С.В. 03.09.2018
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Повідомлення
 про виникнення особливої інформації 

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

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

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Кременчуцький колiсний завод»

2.Код за ЄДРПОУ: 00231610
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-42-23, 76-41-10
5.Електронна поштова адреса: krkz@wheels.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krkz.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» (про-
токол № 28/2018 від 31.08.18.) у зв’язку з необхідністю внесення змін до 
складу Правління ПрАТ «КрКЗ» з 03.09.18. строком на 2 роки :

- призначений на посаду члена Правління Скляренко Олег Вікторович, 
паспорт КН 473463 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтав-
ській обл. 10.10.97.

Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
- заступник генерального директора ГП «Завод імені Малишева» м. Хар-

ків з гражданської продукції з 10.07.12. по 15.04.13.; 
- помічник директора ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» 

м. Кременчук з економічних питань з 09.07.14. по 27.08.14.;
- заступник директора комерційного ГП «Завод імені Малишева» м. Хар-

ків з постачання з 28.08.14. по 14.01.15.;
- перший заступник директора комерційного ГП «Завод імені Малише-

ва» м. Харків з 15.01.15. по 05.10.15.;
- заступник начальника управління закупівель та маркетингу ПАТ «Крю-

ківський вагонобудівний завод» м. Кременчук з постачань металевих та до-
поміжних матеріалів з 24.12.15. по 03.08.18.;

- заступник генерального директора ПрАТ «Кременчуцький колісний за-

вод» м. Кременчук з економіки та фінансів-начальник фінансово-
економічного управління з 07.08.18.

- з 03.09.18. член Правління ПрАТ «Кременчуцький колісний завод». 
Акціями Товариства не володіє;
- призначений на посаду члена Правління Гілясєв Володимир Микола-

йович, паспорт АЕ 951535 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України 
в Дніпропетровській обл. 23.12.97.

Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
- керівник Департаменту комплектації та поставок Дивізіону обладнання 

для відкритих гірничих робіт ТОВ «НВК «Гірничі машини» м. Київ з 20.08.12. 
по 02.06.14.;

- керівник департаменту забезпечення виробництва ПрАТ «Криворізь-
кий завод гірничого обладнання» м. Кривий Ріг з 03.06.14. по 15.09.14.;

- керівник Департаменту закупівель Дивізіону відкритої розробки ТОВ 
«КОРУМ ГРУП» м. Київ з 16.09.14. по 27.08.15.;

- старший менеджер з відбору постачальників в Департаменті розвитку 
закупівель ТОВ «КОРУМ ГРУП» м.Київ з 28.08.15. по 14.06.16.;

- керівник Департаменту централізованих закупівель в Дирекції із заку-
півель ТОВ «КОРУМ ГРУП» м.Київ з 15.06.16. по 18.04.17.;

- комерційний директор ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД» м. Кривий 
Ріг з 19.04.17. по 31.07.18.;

- комерційний директор ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» м. Кре-
менчук з 16.08.18.

- з 03.09.18. член Правління ПрАТ «Кременчуцький колісний завод». 
Акціями Товариства не володіє.
Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-

ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
мають.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління-  _______  Лавецький М.В.
генеральний директор  ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  03.09.2018 
  ( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИй КОЛIСНИй ЗАВОД»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00118434
3. Місцезнаходження: 62371 Україна, Харківська обл., Дергачiвський р-н, 

с. Подвiрки, вул. Набережна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 783-68-07, -
5. Електронна поштова адреса: info@trest-pzeb.pat.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://trest-pzeb.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № Б/н від 

31.08.2018 р.) відбулись наступні зміни:
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Рубана Тараса Анато-

лійовича у зв'язку з закiнченням термiну дії повноважень. Рубан Т.А. непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою в 
статутному капіталі товариства 3,551096 %; перебував на посаді з 30.05.2017 р. 
Особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Бурди Олександра 
Михайловича у зв'язку з закiнченням термiну дії повноважень. Бурда О.М. 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою в статутному капіталі товариства 0,20768 %; перебував на посаді 
з 30.05.2017 р. Особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних 
даних. Замість вказаної особи нікого не призначено в зв`язку з затверджен-
ням Статуту Товариства у новій редакції.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Юдіної Людмили Ста-
ніславівни у зв'язку з закiнченням термiну дії повноважень. Юдіна Л.С. не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою в статутному капіталі товариства 0,046422 %; перебувала на по-
саді з 30.05.2017 р. Особа не надала письмової згоди на розкриття пас-
портних даних.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Кривцова Володимира 
Михайловича у зв'язку з закiнченням термiну дії повноважень. Кривцов В.М. 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою в статутному капіталі товариства 0,024433 %; перебував на посаді 
з 30.05.2017 р. Особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних 
даних.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Агалакової Ніни Пав-
лівни у зв'язку з закiнченням термiну дії повноважень. Агалакова Н.П. непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє част-
кою в статутному капіталі товариства 0,024433 %; перебувала на посаді з 
30.05.2017 р. Особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних 
даних. Замість вказаної особи нікого не призначено в зв`язку з затверджен-
ням Статуту Товариства у новій редакції. 

Обрано на посаду члена Наглядової ради Юдіну Людмилу Станіславів-
ну на строк 3 роки. 

Юдіна Л.С. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,046422 %. Про-
тягом останніх 5-ти років Юдіна Л.С. обіймала такі посади: заступник Гене-
рального директора, заступник Голови Правління. Особа не надала пись-
мової згоди на розкриття паспортних даних. 

Обрано на посаду члена Наглядової ради Кривцова Володимира Ми-
хайловича на строк 3 роки. Кривцов В.М. непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, володіє часткою в статутному капіталі 
товариства 0,024433 %. Протягом останніх 5-ти років Кривцов В.М. обіймав 
такі посади: директор, член Правлiння, член Наглядової ради. Особа не 
надала письмової згоди на розкриття паспортних даних. 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № Б/н від 
31.08.2018 р.) та рішення засідання Наглядової ради (Протокол № Б/н від 
31.08.2018 р.) відбулись такі зміни:

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Рубана Тараса Анатолійови-
ча на строк 3 роки. 

Рубан Т.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє часткою в статутному капіталі товариства 3,551096 %. Про-
тягом останніх 5-ти років Рубан Т.А. обіймав такі посади: Голова Правління, 
Голова Наглядової ради. Особа не надала письмової згоди на розкриття 
паспортних даних.

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

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

2. Генеральний директор Басов С.В. 03.09.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації:Повне наймену-
вання емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський 
машинобудiвний завод»; код за ЄДРПОУ емітента: 00203134; Місцезнахо-
дження емітента: 11500 Житомирська обл., м. Коростень, вул. В.Сосновсько-
го, буд. 65; Міжміський код, телефон та факс емітента: (04142) 3-00-01;  
4-24-38; Електронна поштова адреса емітента:korosten.kmz@gmail.com; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації:www.korostenmz.ho.ua; Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення: 31.8.2018 р за рішенням загальних зборів ак-
ціонерів та в зв»язку iз необхiднiстю переобрання повного складу нагля-
дової ради товариства відбулись такі зміни: Голова наглядової ради 
Ломакiн Анатолiй Iванович (паспорт:ВМ 427582 виданий Коростенським 
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 23.10.1997) обраний 31.08.2018 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 14.38607%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Cтрок, на який обрано 
особу- на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рв - голова 
наглядової ради, в.о. голови правлiння ПАТ «КМЗ», голова правлiння  
ПАТ «КМЗ. Рiшення прийнято на засiданнi наглядової ради товариства 
(протокол засiдання наглядової ради товариства №4 вiд 31.08.2018 
р).Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи 
акцiонерiв , не є незалежним директором. Член наглядової ради 
Скуратiвський Олег Євгенiйович (паспорт:ВМ 349568 виданий Коростен-
ським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 22.04.1997) обраний 
31.08.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15.69854% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 р - член наглядової ради, комерцiйний директор ТОВ»НВО»Хiммашнаф
тогаз»,заступник голови правлiння з комерцiйних питань ПАТ «КМЗ».По-
садова особа є акцiонером,не є представником акцiонера або групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором. Член наглядової ради Лапай 
Свiтлана Анатолiївна (паспорт:ВМ 649891 виданий Коростенським МРВ 
УМВС України в Житомирськiй обл 18.11.1998) обрана 31.08.2018 р.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.09681%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р - член на-
глядової ради,економiст з працi,бухгалтер.Посадова особа є акцiонером, 
не є представником акцiонера або групи акцiонерiв не є незалежним ди-
ректором. Член наглядової ради Матвiйчук Лариса Петрiвна (паспорт:ВМ 
873809 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 
10.04.2000) обрана 31.08.2018 р.Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.21616%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 р - член наглядової ради, економiст з бухгалтерсько-
го облiку.Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера або 
групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Член наглядової ради 
Ломакiн Вадим Анатолiйович (паспорт:ВМ 035179 виданий Коростенським 
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 01.11.1995) обраний 31.08.2018 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.31246%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - на 3 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р - член на-
глядової ради,директор ПП «Валком-Iнвест».Посадова особа є акцiонером, 
не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором. Член наглядової ради Пригорницький Микола Iванович 
(паспорт:ВМ 313829 виданий Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 12.03.1997) обраний 31.08.2018 р.Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.35930% Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р,  
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р - член наглядової 
ради,начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу. Посадова особа є 
акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором. Член наглядової ради Вербило Володимир Володи-
мирович (паспорт: ВМ 368206 виданий Коростенським МРВ УМВС України 
в Житомирськiй обл 18.06.1997) обраний 31.08.2018 р. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.13202% Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 р, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р - член наглядової 
ради,Начальник ремонтно - транспортної дiльницi. Посадова особа є 
акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором. За Рiшенням наглядової ради товариства від 
31.08.2018 р(протокол №4 вiд 31.08.2018 р) та в зв»язку iз необхiднiстю 
дообрання повного складу правлiння товариства відбулись такі зміни: 
Член правлiння Сухар Олександр Вiталiйович (паспорт:СН 732364 вида-
ний Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києвi 12.02.1998) обраний 
31.08.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01621% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - на 4 р, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 р - Член правлiння, начальник механо - складальної дiльницi, начальник 
вiддiлу маркетингу. Член правлiння Усюк Володимир Iванович (паспорт:ВМ 
818598 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл 
16.12.1999) обраний 31.08.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 5.94852% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 4 р, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 р - член правлiння, заступник голови правлiння з 
економiки i фiнансiв-головний бухгалтер.Член правлiння Вербельчук Рос-
тислав Петрович (паспорт:ВМ523597 виданий Коростенським МРВ УМВС 
України в Житомирськiй обл 26.03.1998) звiльнено 31.08.2018 р. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 
20.12.2016 р. Член правлiння Сахацький Вiталiй Олександрович 
(паспорт:ВМ 701099 виданий Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй обл 27.01.1999) обраний 31.08.2018 р. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - на 4 р, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 р - iнженер- технолог технологiчного вiддiлу. 3. Підпис 
Голова правлiння Крамаренко Анатолiй Анатолiйович,підтверджує досто-
вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 31.08.2018 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИй МАшИНОБУДIВНИй ЗАВОД»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВІННИЧЧИНА-АВТО»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03112811
3. Місцезнаходження: 21011, Вінниця, Ватутіна, 172
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)272900, (0432)272900
5. Електронна поштова адреса: main@vinnitsa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vinnichyna-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

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

II. Текст повідомлення 
1).Дата отримання інформації: 31.08.2018; емітентом отримано від 

ПАТ»Національний депозитарій України» інформаційне повідомлення про 
завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем 
простих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЧЧИНА-АВТО» акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спіль-
но), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до 
статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридич-

ної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню паке-
та акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМО-
БІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код: 03121566);

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

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 96,133169%;

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

До зміни розмір пакету становив 847 585 шт., після зміни 881 678 шт. 
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найме-

нування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, 
якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцю-
га володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 29.08.2018 року.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор Злотницький С.М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

03.09.2018 р.
(дата) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ТОЧПРИЛАД"
(код за ЄДРПОУ 05796222), місцезнаходження: 61166, м. Харкiв, вул.

Серпова, буд.4, тел/факс (057) 702-19-57, адреса сторінки в мережі
Інтернет www.tochpribor.kharkov.com, e-mail: tp@kharkov.com.

Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв

Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного
товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 01.09.2018. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх
характеру: укладення договорiв страхування, перестрахування, поставки,
послуг, купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, обмiну, оренди,
позики, доручення, банкiвського вкладу,гарантiї, кредиту, i iнших правових
дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi Товариства або веденням його
господарської дiяльностi, зокрема вихiд пiдприємства iз складу
засновникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юкрейнiен
кепiтел бiлдинг". Гранична сукупна вартість правочинiв: 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
11 459 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 436,34%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 400 007, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 398
682, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення
- 398 682, "проти" - 0. 

Директор Печенов А.Ю. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з
законодавством.

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
03.09.2018р. відбудуться наступні зміни в персональному складі посадо-
вих осіб товариства. Припинено повноваження: 1. Член правлiння Чухно
Олена Вiкторiвна, акціями товарства не володіє. Посадова особа перебу-
вала на посадi з 07.06.2018р. Повноваження чинні до 04.09.2018р.
(включно) 2. Голова правління Фесюк Вiталiй Матвiйович, акціями товарс-
тва не володіє. Посадова особа перебувала на посадi Голови правлiння
товариства з 01.03.1996р. Повноваження чинні до 04.09.2018р. (включно).
Призначено на посади з 05.09.2018р.: 1. Голова правлiння Чухно Олена
Вiкторiвна, акціями товарства не володіє. Попереднi посади, якi обiймала
призначена посадова особа за останнi 5 рокiв: 10.03.2005-20.08.2013 Iн-
женер технолог ВАТ ВОЖК, 21.08.2013 -13.03.2014 р.р. Заступник гене-
рального 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 "Голованiвське ХПП", з 07.06.2018р. член правлiння ПрАТ
"Чернiвецький олiйно-жировий комбiнат". Призначено на термiн до
18.05.2020 року. 2. Член правлiння Толмач Ганна Йосипiвна, володіє час-
ткою у статутному капіталі товариства у розмірі 0.000047%. Попереднi по-
сади, якi обiймала призначена посадова особа за останнi 5 рокiв: началь-
ник юридичного вiддiлу ПрАТ "Чернiвецький олiйно-жировий комбiнат".
Призначено на термiн до 18.05.2020 року. 

Посадові особі непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають. Посадові особи згоди на оприлюднення iнформацiї про
паспортнi данi не надали.

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. 03.09.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ТОЧПРИЛАД"
(код за ЄДРПОУ 05796222), місцезнаходження: 61166, м. Харкiв, вул.

Серпова, буд.4, тел/факс (057) 702-19-57, адреса сторінки в мережі
Інтернет www.tochpribor.kharkov.com, e-mail: tp@kharkov.com.

Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв

Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного
товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 01.09.2018. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх
характеру: укладення договорiв страхування, перестрахування, поставки,
послуг, купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, обмiну, оренди,
позики, доручення, банкiвського вкладу,гарантiї, кредиту, i iнших правових
дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi Товариства або веденням його
господарської дiяльностi, зокрема вихiд пiдприємства iз складу
засновникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юкрейнiен
кепiтел бiлдинг". Гранична сукупна вартість правочинiв: 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
11 459 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 436,34%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 400 007, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 398
682, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення
- 398 682, "проти" - 0. 

Директор Печенов А.Ю. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з
законодавством.

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
03.09.2018р. відбудуться наступні зміни в персональному складі посадо-
вих осіб товариства. Припинено повноваження: 1. Член правлiння Чухно
Олена Вiкторiвна, акціями товарства не володіє. Посадова особа перебу-
вала на посадi з 07.06.2018р. Повноваження чинні до 04.09.2018р.
(включно) 2. Голова правління Фесюк Вiталiй Матвiйович, акціями товарс-
тва не володіє. Посадова особа перебувала на посадi Голови правлiння
товариства з 01.03.1996р. Повноваження чинні до 04.09.2018р. (включно).
Призначено на посади з 05.09.2018р.: 1. Голова правлiння Чухно Олена
Вiкторiвна, акціями товарства не володіє. Попереднi посади, якi обiймала
призначена посадова особа за останнi 5 рокiв: 10.03.2005-20.08.2013 Iн-
женер технолог ВАТ ВОЖК, 21.08.2013 -13.03.2014 р.р. Заступник гене-
рального 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 "Голованiвське ХПП", з 07.06.2018р. член правлiння ПрАТ
"Чернiвецький олiйно-жировий комбiнат". Призначено на термiн до
18.05.2020 року. 2. Член правлiння Толмач Ганна Йосипiвна, володіє час-
ткою у статутному капіталі товариства у розмірі 0.000047%. Попереднi по-
сади, якi обiймала призначена посадова особа за останнi 5 рокiв: началь-
ник юридичного вiддiлу ПрАТ "Чернiвецький олiйно-жировий комбiнат".
Призначено на термiн до 18.05.2020 року. 

Посадові особі непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають. Посадові особи згоди на оприлюднення iнформацiї про
паспортнi данi не надали.

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. 03.09.2018 р.

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

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 33270581
3. Місцезнаходження 93403, Луганська область, 

м. Сєвєродонецьк, Пивоварова 5
4. Міжміський код, телефон та факс (0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99
5. Електронна поштова адреса сenbum@azot.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.azot.lg.ua/index.
php?page=osobliva_info&lng=ru

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СЄВЄРО-

ДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» вiд 31.08.2018 р. (Протокол № 18 вiд 
31.08.2018 р.) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬ-
КЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Georgiou Xenia [Георгiоу Ксенiя] - представник 
акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] 
(реєстрацiйний номер HE 274681). 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» не володiє.
Пiдстава призначення (обрання) - рiшення позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 31.08.2018 р. (Протокол № 18 вiд 31.08.2018 р.).
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Супервайзер/Менеджер
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СЄВЄРО-

ДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» вiд 31.08.2018 р. (Протокол № 18 вiд 
31.08.2018 р.) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬ-
КЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Argyrou Kostakis [Аргироу Костакiс] - представник 
акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] 
(реєстрацiйний номер HE 274681). 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» не володiє.
Пiдстава призначення (обрання) - рiшення позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 31.08.2018 р. (Протокол № 18 вiд 31.08.2018 р.).
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СЄВЄРО-

ДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» вiд 31.08.2018 р. (Протокол № 18 вiд 
31.08.2018 р.) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬ-
КЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» Argyrou Argyros [Аргироу Аргiрос] - представник 
акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] 
(реєстрацiйний номер HE 274681). 

Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. 
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» не володiє.
Пiдстава призначення (обрання) - рiшення позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 31.08.2018 р. (Протокол № 18 вiд 31.08.2018 р.).
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї 
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 Бугайов Леонiд Сергiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 03.09.2018

(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Банк iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 207-70-28 (044) 207-70-22

5. Електронна поштова 
адреса

info@bisbank.com.ua

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

http://www.bisbank.com.ua/wp-
content/uploads/2018/09/osobluva-
inform.-31.08.doc

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу В.о. Голови Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заоща-

джень» (надалi за текстом - Товариство) вiд 31.08.2018 року №685-ос на 
посаду головного бухгалтера з 03.09.2018 року призначено заступника 
фiнансового директора Кирилюк Ярославу Миколаївну .

Пiдставою для призначення Головним бухгалтером Кирилюк Я. М. була 
її заява вiд 31.08.2018 року. Призначення вiдбулось пiсля попереднього по-
годження кандидатури Кирилюк Я. М. на посаду головного бухгалтера 
Нацiональним банком України.

Кирилюк Я. М. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:
з 15.01.2013 по 01.03.2013 - ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ», заступник головно-

го бухгалтера-директор департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi,
з 18.09.2013 по 03.11.2013 - ПАТ «ЮНЕКС БАНК», заступник головного 

бухгалтера,
з 04.11.2013 по 08.05.2014 - ПАТ «ЮНЕКС БАНК», в.о. головного бухгал-

тера,

з 12.05.2014 по 30.06.2014 - АТ «ТАСКОМБАНК», начальник управлiння 
внутрiшньобанкiвських операцiй,

з 01.07.2014 по 30.03.2018 - АТ «ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер,
з 02.05.2018 по 03.09.2018 роук - ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩА-

ДЖЕНЬ», заступник фiнансового директора.
Кирилюк Я. М. призначена на посаду головного бухгалтера Товариства 

до моменту переобрання.
Кирилюк Я. М. громадянка України, згоди на опублiкування паспортних 

даних не надавала.
Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 

судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Згiдно Наказу В.о. Голови Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заоща-

джень» (надалi за текстом - Товариство) вiд 31.08.2018 року №686 -ос при-
пинено повноваження з 03 вересня 2018 року В. о. головного бухгалтера 
Вичегжанiна Юрiя Вiталiйовича.

Пiдставою для припинення повноважень В. о. головного бухгалтера То-
вариства Вичегжанiна Ю. В. було призначення на посаду головного бухгал-
тера Товариства Кирилюк Ярослави Миколаївни пiсля попереднього пого-
дження її кандидатури Нацiональним банком України.

Вичегжанiн Ю. В. перебував на посадi В.о. головного бухгалтера Това-
риства з 11.06.2018 року. Вичегжанiн Ю. В. залишається на посадi заступ-
ника головного бухгалтера - начальника управлiння бухгалтерського облiку 
внутрiшньобанкiвських операцiй Товариства.

Вичегжанiн Ю. В. громадянин України, згоди на опублiкування паспорт-
них даних не надавав.

Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Зiннiков В.О.
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.08.31

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“БАНК IНВЕСТИЦIй ТА ЗАОщАДЖЕНЬ”

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІйНИй БАНК «ЛЬВІВ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 09801546
3. Місцезнаходження 79008,м. Львів,вул.Сербська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 245 64 83 (032) 245 64 83
5. Електронна поштова адреса mykychak@banklviv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://www.banklviv.com/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

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

II. Текст повідомлення 
1).Дата отримання інформації: 31.08.2018;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридич-

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

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: CHE-
388.680.458

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: набуття прямої участі в ПАТ АКБ «Львів» в розмірі 
40,4454 %;

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

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий 
пакет голосуючих акцій): 40,4454%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найме-
нування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, 
якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцю-

га володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 30.08.2018 р.

Публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інфор-
мації, отриманої від власника(ів) акцій.

2).Дата отримання інформації: 31.08.2018;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 

особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір па-
кета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета 
акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг»;

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з тор-
говельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи 
(для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 33694814

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередкова-
но) вона відбувалась: відчуження прямої участі в ПАТ АКБ «Львів» в роз-
мірі 40,4454 %;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 90,0249%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосую-
чих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий 
пакет голосуючих акцій): 49,5794%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або най-
менування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, 
якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до лан-
цюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких 
особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: від-
сутні;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наяв-
ності): 30.08.2018 р.

Публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інфор-
мації, отриманої від власника(ів) акцій.

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   Абраамян А. Г. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 
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шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛІБ» 

(код ЄДРПОУ 00381574, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межи-
гірська, буд. 83), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів.1) Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 
05.10.2018 року. Місце проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів: м. Київ, вул. щекавицька, б. 55, актова зала. Час проведення позачер-
гових загальних зборів акціонерів: початок 11 год. 00 хв. 2) Реєстрація акціо-
нерів та/або їх представників, які прибули на позачергові загальні збори 
акціонерів, проводиться в день проведення та за адресою проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. 3) Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 
загальних зборах акціонерів: 01.10.2018 року (станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів).

4) Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1. Об-
рання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, затвердження її 
складу, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про внесення 
змін до Статуту Дочірнього підприємства ПрАТ «КИЇВХЛІБ» «Сквирський хлі-
бозавод» шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, якій 
надається повноваження щодо підписання Статуту дочірнього підприємства 
у новій редакції. 5) Акціонери або їх представники для реєстрації та участі у 
загальних зборах акціонерів повинні мати документи, що посвідчують їх осо-
бу (паспорт) або інший документ, що посвідчує особу, представники акціоне-
рів повинні додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним 
законодавством.6) Порядок участі та голосування на загальних зборах 
акціонерів за довіреністю Представником акціонера на загальних зборах 
акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку порядку. Акціонер має право призначити свого представ-
ника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент 
замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 
може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 
денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій роз-

суд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер 
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на за-
гальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосу-
вання на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 
представника. 7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під 
час підготовки до загальних зборів акціонерів Від дати надіслання пові-
домлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товари-
ства: Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 83, каб. 814 у робочі дні 
з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. та у місці проведення загальних зборів в день 
їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Голова Правління Череда Володимир 
Вікторович. Телефон для довідок: (044) 277-70-31. Додатково повідомляємо, 
що інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного зборів розміщено на веб-сайті Товариства:  
http: //emitent.tetra-studio.com.ua/kievhleb. 8) Пропозиції до порядку денно-
го загальних зборів акціонерів Кожний акціонер має право внести пропо-
зиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 
зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізні-
ше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформа-
цію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціо-
нерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової 
ради - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих пи-
тань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в письмовій формі із зазна-
ченням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Межигірська, б. 83. У разі, якщо пропозиції акціонерів стосуються вне-
сення кандидатури до складу органів Товариства – додатково зазначається 
тип та/або клас акцій, що належать такому кандидату. Згідно з переліком осіб 
станом на 03.09.2018 року, яким надсилається повідомлення про проведен-
ня загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства 
становить 792 422 060 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства 
становить 785 773 760 штук. Наглядова рада ПрАТ «КИЇВХЛІБ». 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Президент: Украина в 1-м полугодии 2018 
экспортировала в ЕС товаров и услуг на 

$11,2 млрд
Президент Украины Петр Порошенко отмечает дости-

жения страны за год действия Соглашения об ассоциа-
ции между Украиной и Евросоюзом – за этот период 
страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Укра-
инского государства.

«Ровно год назад в полном объеме вступило в силу Со-
глашение об ассоциации между Украиной и ЕС. (…) Пер-
вые результаты уже есть. Сегодня страны Европейского 
Союза стали крупнейшим торговым партнером Украины: 
доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42%. За 
первое полугодие этого года мы экспортировали в ЕС то-
варов и услуг на $11,2 млрд, что почти на $2 млрд больше 
аналогичного периода прошлого года», - написал П.По-
рошенко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Глава государства заверил, что Украина и в дальней-
шем будет углублять не только торгово-экономическую, 
но также секторальную и политическую интеграцию 
Украины в ЕС.

«Наша задача - довести это дело до конца, обеспе-
чить полноправное членство Украины в Европейском 
Союзе. Как президент буду прилагать для этого макси-
мум усилий. Как и обещал, внесу в Верховную Раду за-
конопроект о закреплении в Конституции Украины наше-
го курса на вступление в ЕС и НАТО», - подчеркнул он.

П.Порошенко также поблагодарил проевропейское 
парламентское большинство, правительство и граждан-
ское общество за активные усилия по имплементации 
Соглашения.

НБУ объясняет рост дефицита текущего 
счета в июле временными факторами

Увеличение дефицита текущего счета до $1,1 млрд в 
июле и $1,7 млрд за семь месяцев 2018 года является след-
ствием действия преимущественно временных факторов, 
из-за которых темпы роста экспорта остались почти на уров-
не предыдущего месяца, тогда как рост импорта ускорился, 
считают в Национальном банке Украины (НБУ).

«В частности, речь идет о препятствовании грузовым 
перевозкам в Азовском море со стороны РФ, которое 
привело к значительному падению темпов роста экспор-
та металлургической продукции: до 19,9% г/г в июле с 
35,2% г/г в июне», – говорится в комментарии центро-
банка, переданном агентству «Интерфакс-Украина».

Регулятор поясняет, что это, в свою очередь, замедли-
ло общие темпы роста экспорта товаров, несмотря на 
благоприятную внешнюю ценовую конъюнктуру и увели-
чение экспорта продовольственных товаров (8% г/г).

«В то же время рост импорта товаров в июле суще-
ственно ускорился – до 24,9% г/г с 99% г/г в июне. Пре-
жде всего - за счет неэнергетического импорта вслед-
ствие устойчивого инвестиционного и потребительского 
спроса», – отмечает НБУ.

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 «РІВНЕАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ 05607824
3. Місцезнаходження 33017, м. Рівне-17
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0362) 61-83-76, (0362) 61-83-76

5. Електронна поштова 
адреса

corpsekretar@azot.rv.ua

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

http://www.azot.rv.ua/aktsioneram/
osoblyva-informatsiia-tovarystva1

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕ-

АЗОТ» від 30 серпня 2018 року (Протокол № 15 від 30 серпня 2018 року) 
відбулися наступні зміни у складі посадових осіб емітента:

Обрано членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:

- Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера - OSTCHEM 
ENTERPRISES LIMITED [ОСТХЕМ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД] (реєстрацій-
ний номер НЕ 283212);

згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 

30.08.2018 р.; 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обрана на строк 3 роки;
протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: Супервайзер/Ме-

неджер;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має.

Обрано членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:

- Argyrou Kostakis [Аргироу Костакіс] - представник акціонера - OSTCHEM 
ENTERPRISES LIMITED [ОСТХЕМ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД] (реєстрацій-
ний номер НЕ 283212);

згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 

30.08.2018 р.; 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обраний на строк 3 роки;
протягом останніх 5 років був самозайнятою особою в сфері кейтерен-

гового бізнесу на Кіпрі;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини не має.
Обрано членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:
- Argyrou Argyros [Аргироу Аргірос] - представник акціонера - OSTCHEM 

ENTERPRISES LIMITED [ОСТХЕМ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД] (реєстрацій-
ний номер НЕ 283212);

згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 

30.08.2018 р.; 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обраний на строк 3 роки;
протягом останніх 5 років був самозайнятою особою в будівельній інду-

стрії;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини 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. Перший заступник директо-
ра з економіки та фінансів

М.М. Власюк

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 31.08.2018

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»

НОВИНИ
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Центробанк добавляет, что на сальдо текущего сче-
та сказалось также временное увеличение выплат ди-
видендов после периода общего собрания акционе-
ров.

Как сообщалось, дефицит платежного баланса Украи-
ны в июле 2018 года составил $170 млн, что 40,4% луч-
ше показателя июля-2017. Благодаря профицитным 
февралю и апрелю-июню в целом за 7 месяцев текущего 
года платежный баланс страны был сведен с профици-
том $137 млн, что в 5,6 раза меньше, чем за аналогич-
ный период 2017 года.

В то же время, по данным НБУ, дефицит текущего сче-
та в июле 2018 года составил $1,1 млрд, что в 8,8 раза 
превышает показатель июня-2018 и в 2,7 раза – июля-
2017.

Согласно его данным, экспорт товаров в июле этого года 
вырос к июлю прошлого года на 12,6% – до $3,29 млрд, 
тогда как импорт – на 24,9%, до $5,02 млрд. Рост экспорта 
услуг составил 9,9% – до $1,37 млрд, тогда как импорта – 
10,6%, до $3,58 млрд.

В целом за семь месяцев экспорт товаров вырос на 
11,8% – до $24,5 млрд, тогда как импорт – на 15,6%, до 
$30,51 млрд, экспорт услуг – на 10,1%, до $8,59 млрд, 
импорт – на 8,3%, до $8,09 млрд.

В результате за январь-июль 2018 года дефицит теку-
щего счета возрос в 2,7 раза к аналогичному периоду 
2017 года – до $1,72 млрд.

Остатки средств на счетах Госказначейства 
в августе увеличились в 13 раз

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) 
к началу сентября 2018 года увеличились до 27,085 млрд 
грн по сравнению с 1,99 млрд грн на начало августа, со-
общила Государственная казначейская служба (ГКСУ) в 
понедельник.

Год назад на ЕКС средств было вдвое больше –  
63,151 млрд грн, за август-2017 они выросли более чем 
на 19 млрд грн.

Согласно данным Национального банка, остатки 
средств на корреспондентских и транзитных счетах бан-
ков в августе этого года в августе уменьшились на  
3,8 млрд грн и составили 49,217 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС к началу ав-
густа упали до минимума с начала 2014 года, составив 
1,99 млрд грн, сократившись на месяц на 7,4 млрд грн.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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4. АТ БАНК ФОРВАРД 4
5. ПРАТ ВІННИЧЧИНА-АВТО 9
6. ПРАТ ГАЙСИНФАРМ 7
7. ЛЬВІВСЬКЕ ПРАТ ГАЛАНТ 13
8. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 6
9. ПРАТ ЕТНОПРОДУКТ 4

10. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 10
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14. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 1
15. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 9
16. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 8
17. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 2
18. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-508 5
19. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ «КИЇВПРОПАНГАЗ» 1
20. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 14
21. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 11
22. ПРАТ СІГМА-СПОРТ 10
23. ПАТ СК «КРЕМІНЬ» 4
24. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308 10
25. ПРАТ ТОЧПРИЛАД 11
26. ПАТ ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» 7
27. ПАТ ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» 8
28. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ 5
29. АТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 5
30. АТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 6
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Ві до мос ті 
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Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
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При йом ого ло шень —
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Ці на до го вір на.
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Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
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