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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 1

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРИСТАЛБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявський 

узвiз, б.2
4. Міжміський код, телефон та факс /044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64
5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://crystalbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
05.06.2018 року вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 

юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань (далi – ЄДР), 
а саме:

реєстрацiя Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» 
(нової редакцiї).

«19» квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв  
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1 вiд 19.04.2018) прийнято рiшення 
щодо змiни типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на при-
ватне акцiонерне товариство та змiни найменування Банку у зв’язку з 
необхiднiстю приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до вимог Закону 
України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 
спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних 
паперiв» вiд 16.11.2017 року № 2210-VIII. 

повне найменування акцiонерного товариства до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»;
повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК».

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

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

2. Найменування посади Гребiнський Леонiд Андрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.06.06

(дата)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИСТАЛБАНК”

Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 
23712217, місцезнаходження: 09102, Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Храпачанська, 70 б), повідомляє про скликання загальних зборів 
акціо нерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос», які 
відбудуться 10 липня 2018 року об 11.00 год. за адресою: 01013, м. Київ, 
пров. Деревообробний, 3.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту та порядку 

проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 

10% від суми активів за даними річної фінансової звітності, а саме: кредит-
них договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики, банківського 
вкладу (депозиту) та/або інших договорів, з будь-якими фінансовими чи 
банківськими установами або іншими фізичними чи юридичними особами.

4. Про визначення особи, уповноваженої діяти від ПрАТ «Компанія Ін-
терлогос» під час вчинення значних правочинів. 

5. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія 
Інтерлогос».

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Деревооброб-
ний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год., зверта-
тись до Т.в.о. генерального директора Власенка Віктора Анатолійовича.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення 
зборів: з 10.00 год. до 10.55 год., у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 03 липня 2018 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або пред-
ставника;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
Телефон для довідок: (044) 286-60-65
Т.в.о.генерального директора  В.А. Власенко

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОмПАНіЯ іНТЕРЛОгОС»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №107, 7 червня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Нацiональний депозитарiй України»
2. Код за ЄДРПОУ 30370711
3. Місцезнаходження 04071, Київ, Нижнiй Вал 17/8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 591 04 35, 044 591 04 04
5. Електронна поштова адреса opanchenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації csd.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено повноваження 
члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Зима Олександра Володимировича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебу-
вання на посадi члена Наглядової ради: з 17.04.2018 до 04.06.2018. Рiшення 
позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на 
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено 
повноваження члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Манжуловського Святос-
лава Всеволодовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової 
ради: з 17.04.2018 до 04.06.2018. Рiшення позачергових загальних зборiв 
не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. 
Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено 
повноваження Голови Наглядової ради/члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» 
Мiтюкова Iгоря Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядо-
вої ради: з 17.04.2018 до 04.06.2018. Рiшення позачергових загальних 
зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено повноваження 
члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Панченка Олександра Сергiйовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебу-
вання на посадi члена Наглядової ради: з 17.04.2018 до 04.06.2018. Рiшення 
позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на 
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено 
повноваження Заступника Голови Наглядової ради/члена Наглядової ради 
ПАТ «НДУ» Селехмана Миколи Миколайовича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi 
члена Наглядової ради: з 17.04.2018 до 04.06.2018. Рiшення позачергових 
загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi по-
садових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на пiдставi 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено повноваження 
члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Селякової Наталiї Миколаївни (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування 
на посадi члена Наглядової ради: з 17.04.2018 до 04.06.2018. Рiшення позачер-
гових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на пiдставi 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено повноваження 
члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Ткаченка Олега Васильовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування 
на посадi члена Наглядової ради: з 17.04.2018 до 04.06.2018. Рiшення позачер-

гових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на пiдставi 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 
Зиму Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НДУ». Акцiями 
ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб. Рiшення позачергових 
загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi това-
риства» та Статуту ПАТ «НДУ». Членiв Наглядової ради ПАТ «НДУ» обрано 
на строк до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НДУ». 
Зима О.В. є представником акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Державний ощадний банк України» та не є акцiонером, представником гру-
пи акцiонерiв або незалежним директором ПАТ «НДУ».

Протягом останнiх 5 рокiв Зима О.В. обiймав наступнi посади: жовтень 
2003 – 2011 рiк АТ «Ощадбанк», начальник управлiння експертизи проектiв та 
договорiв департаменту правового забезпечення; жовтень 2011-сiчень 2015рр. 
- АТ «Ошадбанк», директор департаменту правового забезпечення; сiчень 
2015р. – по т/ч - АТ «Ощадбанк», директор юридичного департаменту.

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» Мiтюкова 
Iгоря Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) об-
рано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НДУ»/незалежного директора. 
Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить 
обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Рiшення поза-
чергових загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Членiв Наглядової ради 
ПАТ «НДУ» обрано на строк до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «НДУ». Мiтюков I.О. є незалежним директором ПАТ «НДУ» та не є 
акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ «НДУ».

Протягом останнiх 5 рокiв Мiтюков I.О. обiймав наступнi посади: 2002 – 
ц/час ГО «Iнститут фiнансової полiтики», Генеральний директор;

2007- 2016 р. Акцiонерна компанiя Феррекспо ПiЕлСi, Лондон, Незалеж-
ний директор;

2008-2014 рр. ТОВ «Морган Стенлi Україна», Керуючий директор;
2014 – ц/час ТОВ «Морган Стенлi Україна», Старший радник (поза штатом);
2017 – ц/час ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на 

фiнансових ринках», Член Спостережної ради, незалежний член.
04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» Панченка 
Олександра Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НДУ». Акцiями ПАТ «НДУ» не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у пер-
сональному складi посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв 
прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту 
ПАТ «НДУ». Членiв Наглядової ради ПАТ «НДУ» обрано на строк до наступ-
них Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НДУ». Панченко О.С. є пред-
ставником акцiонера Держави Україна в особi НКЦПФР та не є акцiонером, 
представником групи акцiонерiв або незалежним директором ПАТ «НДУ».

Протягом останнiх 5 рокiв Панченко О.С. обiймав наступнi посади: З 
2008 по 2015 р. займав посаду директора компанiї ТОВ КУА – АПФ «Тройка 
Дiалог Україна».

З лютого 2015 р. обiймає посаду члена Комiсiї НКЦПФР.
04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» Селехмана 
Миколу Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) об-
рано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НДУ». Акцiями ПАТ «НДУ» не 
володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у пер-
сональному складi посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв 
прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту 
ПАТ «НДУ». Членiв Наглядової ради ПАТ «НДУ» обрано на строк до наступ-
них Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НДУ». Селехман М.М.є пред-
ставником акцiонера Нацiональний банк України та не є акцiонером, пред-
ставником групи акцiонерiв або незалежним директором ПАТ «НДУ».

Протягом останнiх 5 рокiв Селехман М.М. обiймав наступнi 
посади:05/2011 – 05/2013, ПАТ «УкрСиббанк», начальник управлiння;

05/2013 – 07/2014, ПАТ «КБ «Фiнансовий Партнер», заступник начальни-
ка казначейства;

10/2014 – 05/2015, ПАТ «СМАРТБАНК», начальник вiддiлу;
05/2015 – дотепер, Нацiональний банк України, заступник директора де-

партаменту – начальник управлiння.
04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» Селякову 
Наталiю Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обра-
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но на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НДУ»/незалежного директора. 
Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить 
обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Рiшення поза-
чергових загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Членiв Наглядової ради 
ПАТ «НДУ» обрано на строк до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «НДУ». Селякова Н.М. є незалежним директором ПАТ «НДУ» та не є 
акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ «НДУ».

Селякова Н.М. з 2011 року по теперiшнiй час обiймає посаду керiвника 
групи банкiвського та фiнансового права в ТОВ «Дентонс Юроп».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 
Юр’єва Андрiя Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «НДУ». Акцiями ПАТ «НДУ» 
не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у пер-
сональному складi посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв 
прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту 
ПАТ «НДУ». Членiв Наглядової ради ПАТ «НДУ» обрано на строк до наступ-
них Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «НДУ». Юр’єв Андрiй Михайло-
вич є представником акцiонера АТ «Укрексiмбанк» та не є акцiонером, пред-
ставником групи акцiонерiв або незалежним директором ПАТ «НДУ».

Юр’єв Андрiй Михайлович з 12.06.2010 року по теперiшнiй час обiймає 
посаду начальника Управлiння цiнних паперiв АТ «Укрексiмбанк».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено повноваження 
члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НДУ» Дубової Олени Анатолiївни (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування 
на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 11.10.2016 до 04.06.2018. Рiшення позачер-
гових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi 
посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на пiдставi 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено повноваження Го-
лови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НДУ» Рафальської Катерини Леонiдiвни (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебуван-
ня на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї: з 11.10.2016 до 04.06.2018. Рiшення поза-
чергових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на 
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України» припинено повноваження 
Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НДУ» Козаченка Сергiя Олександровича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебуван-
ня на посадi члена Ревiзiйної комiсiї: з 11.10.2016 до 04.06.2018. Рiшення поза-
чергових загальних зборiв не мiстить обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб. Рiшення позачергових загальних зборiв прийнято на 
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 
Дубову Олену Анатолiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НДУ». Акцiями ПАТ «НДУ» 
не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб. Рiшення позачергових загаль-
них зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товари-

ства» та Статуту ПАТ «НДУ». Членiв Ревiзiйної комiсiї обрано на 3 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв Дубова О.А. обiймала наступнi посади:
З 2012 р. по 2013 р., головний спецiалiст сектору аналiзу проблем 

корупцiї та протиправного поглинання (захоплення) пiдприємств Департа-
менту юридичного забезпечення Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, 
член аналiтичної групи Мiжвiдомчої комiсiї з питань протидiї протиправному 
поглинанню (захопленню) пiдприємств, з 2010 – 2013 р.р.);

З 2013 р. по 2016 р., заступник начальника управлiння – начальник 
управлiння вiддiлу фiнансового аудиту Управлiння внутрiшнього аудиту 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

З 2016 р. по теперiшнiй час – заступник директора департаменту 
систематизацiї та аналiзу фiнансової звiтностi учасникiв ринку капiталу, та 
пруденцiйного нагляду Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 
Рафальську Катерину Леонiдiвну (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НДУ». Акцiями 
ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб. Рiшення позачергових 
загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi това-
риства» та Статуту ПАТ «НДУ». Членiв Ревiзiйної комiсiї обрано на 3 роки.

Протягом останнiх 5 рокiв Рафальська К.Л. обiймала наступнi посади:
З 2006 р. по 2012 р., ведучий менеджер з консультування в областi бухгал-

терського облiку i фiнансової звiтностi, BDO LLP (Лондон, Великобританiя);
З 2012 р. по 2015 р., партнер, консультант по складанню фiнансової 

звiтностi, ТОВ «БДО» (Україна, м. Київ)
З 2015 р. по теперiшнiй час – директор департаменту систематизацiї та 

аналiзу фiнансової звiтностi учасникiв ринку капiталу, та пруденцiйного на-
гляду Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Враховуючи п.10.2. роздiлу 10 Статуту ПАТ «НДУ» Рафальська Катери-
на Леонiдiвна є Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НДУ» як така, кандидатуру 
якої подано державою в особi суб’єкта управлiння корпоративними права-
ми, та яка набрала найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншим членом 
Ревiзiйної комiсiї, кандидатуру якого подано державою в особi суб’єкта 
управлiння корпоративними правами. 

04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 
Качур Iрину Олександрiвну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НДУ». Акцiями 
ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Рiшення позачергових загальних зборiв не мiстить обгрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб. Рiшення позачергових 
загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi това-
риства» та Статуту ПАТ «НДУ». Членiв Ревiзiйної комiсiї обрано на 3 роки.

Протягом останнiх 5 рокiв Качур I.О. обiймала наступнi посади:
Нацiональний банк України 
2013-2014 Головний економiст Фiнансового департаменту 
2015 – 2017 – Начальник вiддiлу управлiнської звiтностi Департаменту 

фiнансового контролiнгу
2017 – 2018 – Начальник управлiння прогнозування та управлiнської 

звiтностi Департаменту фiнансового контролiнгу
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   Миндаугас Бакас
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  05.06.2018
  (дата)

Повідомлення про суттєві події
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій Укра-

їни» повідомляє, що 04.06.2018 Рiшенням позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 
депозитарiй України» затверджено зміни до Статуту ПАТ «НДУ», які 
передбачають, серед іншого, зміни, пов’язані зі зміною прав акціоне-
рів, а саме:

Відповідно до п.4.13. Статуту ПАТ «НДУ» (з урахуванням затвер-
джених 04.06.2018 рішенням позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «НДУ» змін до Статуту) кожний акціонер - власник простих 
акцій Центрального депозитарію має право вимагати здійснення 
обов'язкового викупу Центральним депозитарієм належних йому про-
стих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах, та 
голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Цен-

трального депозитарію (крім випадку, встановленого законом);
- надання згоди на вчинення Центральним депозитарієм значних 

правочинів;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є 

заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на 

придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Зазначені зміни внесені з метою приведення Статуту ПАТ «НДУ» у 

відповідність до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 №2210-
VIII.

голова Правління  ПАТ «НДу» м.Бакас

ПуБЛічНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦіОНАЛьНИЙ ДЕПОЗИТАРіЙ уКРАїНИ» 
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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: ПУБЛІЧНЕ 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 

емітентом 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 нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

іі. Текст повідомлення
Відповідно до норм абз. 3 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» 05.06.2018 припинено повноваження, Заступника Голови Спосте-
режної ради, і як члена Спостережної ради Банку - Ремі Коена (Remy 
Cohen), за його бажанням. 

Рішення Єдиного акціонера Банку не приймалось.
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Посада з якої звільнено особу – Заступник Голови Спостережної ради;
Часткою в статутному капіталі Банку не володіє.
Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини – не має.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітента:
- повноваження Заступника Голови Спостережної ради та члена Спо-

стережної Ради Банку Ремі Коена (Remy Cohen) припинено за його бажан-
ням відповідно до норм абз. 3 ст. 57 Закону України «Про акціонерні това-
риства». Рішення Єдиного акціонера Банку не приймалось.

Інформація щодо строку, протягом якого Ремі Коен (Remy Cohen) пере-
бував на посаді – з 01.03.2018 року по 05.06.2018 року.

Замість Заступника Голови Спостережної ради Банку Ремі Коена (Remy 
Cohen), повноваження якого припинено, 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.

голова Правління
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» ______________________ А.В. Кисельов

м. п 
 06 червня 2018 року
 (дата) 

ПуБЛічНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД»

ПОВіДОмЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «мОНДЕЛіС уКРАїНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382220
3. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. На-

бережна, 28 А
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (044) 490 13 72; факс 

(044) 490 13 10
5. Електронна поштова адреса: Tetiana.Tishchenko@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ua.mondelezinternational.com//
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
іі. Текст повідомлення
1. У відповідності до рішення наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства «Монделіс Україна» (надалі – емітент) від 06.06.2018 року (про-
токол №8 від 06.06.2018 року) надано згоду на вчинення емітентом значно-
го правочину (надалі – правочин), а саме: на укладання Додаткової угоди 
№10 до Контракту №1700-7750 від 15.03.2017 року з Mondelez Global LLC 
(юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства 
США, з місцем знаходження за адресою: Трі Парквей Нос, Дірфілд, IL 60015, 
США) предметом якого є постачання продукції, на загальну суму 30 000 000 

доларів США, що на день прийняття зазначеного рішення, за офіційним кур-
сом Національного банку України, еквівалентно 784 686 тис. грн.

Предметом зазначеного правочину є постачання продукції, згідно спе-
цифікацій.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 784 686 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 3 277 901 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 23,94%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту ПрАТ «Монделіс Украї-
на», вiдсутнi.

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

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

Юрист, Україна та Євразія
(за довіреністю №28 від 28.12.2017 року) 
 ___________  Тіщенко Тетяна Володимирівна 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  06.06.2018 року
  (дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"СУМИХIМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0542 674-212 0542 683-005

5. Електронна поштова 
адреса

v.grischenko@sumykhimprom.org.ua

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

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №161 вiд 04.06.2018 керуючий санацiєю 

ПАТ «СУМИХIМПРОМ» Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме:

укладення Додаткової угоди №8 вiд 04.06.2018 до Договору 
№27/231 ДД вiд 23.10.2017 про виготовлення готової продукцiї з да-
вальницької сировини мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та 
ТОВ  «ХIМВЕКТОР» на виготовлення готової продукцiї з давальниць-
кої сировини. Загальна вартiсть виготовлення готової продукцiї (сума 
договору) складає 1 913 447,76 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 1 179 976 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 162,1598%.

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 Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.06.06
(дата)

ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СумИХIмПРОм”



№107, 7 червня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

ПОВіДОмЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗО-

ВИЙ ІНСТИТУТ»
місцезнаходження товариства:
04053, Україна, Київ, Кудрявський узвіз, 7

Шановні акціонери!
09 липня 2018 року о 15.00 годині за адресою: україна, м. Київ, Ку-

дрявський узвіз, буд. 7, зала № 401, відбудуться загальні збори ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ 
ІНСТИТУТ» (ПАТ «УКРНГІ»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 09 липня 2018 року з 14.20 год. до 14.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, зала № 401.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 03 липня 2018 року.

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

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

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

3. Розгляд звітів Правління ПАТ «УКРНГІ» про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 та 2017 роках. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ «УКРНГІ» про результати діяль-
ності в 2016 та 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
тів Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «УКРНГІ» про результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності в 2016 та 2017 роках. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії. 

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2016 році.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Прийняття рішення щодо скасування рішень загальних зборів 

ПАТ «УКРНГІ» від 25.01.2017 року про виділ з ПАТ «УКРНГІ» двох акціонер-
них товариств та створення двох нових акціонерних товариств шляхом ви-
ділу з ПАТ «УКРНГІ».

11. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
12. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення за-

гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 

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

управління та контролю Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-

гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 За-
кону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ukrngi.com/ .

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

яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Товариства складає 184 649 860 (сто вісімдесят чоти-
ри мільйони шістсот сорок дев’ять тисяч вісімсот шістдесят) штук простих 
іменних акцій.

Станом на 25 травня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 183 029 341 (сто ві-
сімдесят три мільйони двадцять дев’ять тисяч триста сорок одна) штука 
простих іменних акцій.

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

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

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Било Юрій Олегович, член Правління 
ПАТ «УКРНГІ», начальник юридичного відділу ПАТ «УКРНГІ». Акціонери 
можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 06 липня 2018 р. (включно) у 
робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня пере-
рва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Кудрявський 
узвіз, буд. 7, к. 425. Телефон для довідок: (044) 239-17-09.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-

гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «уКРНгі» 
(тис. грн.)

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

Найменування показника 2017 рік 2016 рік 2015 рік
Усього активів 105 991 95 598 114 439
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

19 721 13 940 14 760

Запаси 28 11 995 14
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

64 774 51 221 79 432

Грошові кошти та їх еквіваленти 17 045 16 356 18 285
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

36 950 15 597 15 280

Власний капітал 70 094 44 049 43 732
Зареєстрований (статутний) капітал 16 618 16 618 16 618
Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення

6 339 4 625 4 743

Поточні зобов’язання і забезпечення 29 558 46 924 65 964
Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток)

26 045 317 4 692

Середньорічна кількість акцій (шт.) 184 649 860 184 649 860 184 649 860
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,14 0,00172 0,03

ПуБЛічНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«уКРАїНСьКИЙ НАФТОгАЗОВИЙ іНСТИТуТ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПуБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«КРЕДОБАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 09807862
3. Місцезнаходження 79026, м.Львiв, вул.Сахарова, 78
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2972308 -
5. Електронна поштова адреса lesya.tykhan@kredobank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.kredobank.com.ua/about/
akcioner.html

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

II. Текст повідомлення
04.06.2018 року Спостережна Рада ПАТ «КРЕДОБАНК» прийняла 

рiшення про обрання Папєрскi Якуба Головою Спостережної Ради. Папєрскi 
Якуб - Заступник Голови Правлiння PKO Bank Polski SA. Стаж роботи про-
тягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна 
каса» (PKO BP SA) на посадi Заступника Голови Правлiння. Часткою в ста-
тутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, 
вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi не має. Членом Спостережної Ради переобраний одноосiбним 
Рiшенням акцiонера PKO Bank Polski SA 26.04.2018 р. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй.
04.06.2018 року Спостережна Рада ПАТ «КРЕДОБАНК» прийняла 

рiшення про обрання Щесьняка Марека заступником Голови Спостережної 
Ради. Щесьняк Марек - Заступник Голови Правлiння PKO Bank Hipoteczny 
SA. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «КРЕДОБАНК», Заступник 
Голови Правлiння, Директор Департаменту Польський акцiонерний банк 
«Загальна ощадна каса» (PKO BP SA); Заступник Голови Правлiння, 
АТ  «РКО Iпотечний Банк». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Членом Спосте-
режної Ради переобраний одноосiбним Рiшенням акцiонера PKO Bank 
Polski SA 26.04.2018 р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

04.06.2018 року Спостережна Рада ПАТ «КРЕДОБАНК» призначила Ва-
щука Максима Володимировича на посаду Члена Правлiння-директора 
Департаменту фiнансового монiторингу ПАТ «КРЕДОБАНК» на новий 
3-рiчний строк. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Член Правлiння-
директор Департаменту; директор Департаменту Банку. Часткою в статут-
ному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi 
з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 
дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.

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 Шатковскi Ґжегож
голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.06.2018
(дата)

(код за ЄДРПОУ 00231584)
Розкриття інформації додатково до публікації в № 59 (2812) том 2 

від 27.03.2018:
іі. Текст повідомлення:

Строк, на якому перебувала особа (Пєданова Ірина Сергіївна) на 

даній посаді – 1 рік.
Строк, на якому перебувала особа (Лобур Вікторія Анатоліївна) на 

даній посаді – 1 рік.
Строк, на якому перебувала особа (Слєпко Ігор Валентинович) на 

даній посаді – 1 рік.

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОКмАЦьКИЙ КОВАЛьСьКО-ШТАмПуВАЛьНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформаці емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВС-

ЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА "ГЛОБУС" корпоративне пiд-
приємство "Укрвидавполiграфiя", код за ЄДРПОУ 02470187, місцезна-
ходження 61052, м.Харкiв, вул. Енгельса,11, тел/факс (057) 712-33-26, e-
mail info@globus-book.com, адреса сторінки в мережі Інтернет
http://www.globus-book.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Головний бухгалтер Снiдалова Олена Володимирiвна звiльнено

04.06.2018 за згодою сторiн п.1 ст.36 КЗпП України (дата вчинення дiї
04.06.2018). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, перебувала на посадi з 14.06.2016. Рiшення прий-
нято Наказом керiвника товариства № 24-к вiд 04.06.2018. На дату прий-
няття рішення замість звільненої особи на посаду Головного бухгалтера
нікого не призначено.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Головний бухгалтер Гриценко Альона Василiвна призначено з

05.06.2018 на строк до припинення трудових вiдносин (дата вчинення дiї
05.06.2018). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника Голов-
ного бухгалтера. Рiшення прийнято Наказом керiвника товариства № 25-
к вiд 05.06.2018.

Голова правлiння Нестеренко Є.А. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ: 14305909
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-87-42 (43) (044) 285-32-

31
5. Електронна поштова адреса: info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.aval.ua/about/for_publi-
cation/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Райффайзен

Банк Аваль" вiд 27.04.2018 року (Протокол Зб-58 вiд 27.04.2018 року)
виникла особлива iнформацiя щодо змiни типу акцiонерного товариства
з публiчного на приватне акцiонерне товариство з дати державної реєс-
трацiї Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" у новiй редакцiї.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (ЄДР) -
31.05.2018 року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне ак-
цiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль".

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
Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

31.05.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

05.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 05.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 147 на
суму 108 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 108
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 21,27%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
06.06.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформаці емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВС-

ЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА "ГЛОБУС" корпоративне пiд-
приємство "Укрвидавполiграфiя", код за ЄДРПОУ 02470187, місцезна-
ходження 61052, м.Харкiв, вул. Енгельса,11, тел/факс (057) 712-33-26, e-
mail info@globus-book.com, адреса сторінки в мережі Інтернет
http://www.globus-book.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Головний бухгалтер Снiдалова Олена Володимирiвна звiльнено

04.06.2018 за згодою сторiн п.1 ст.36 КЗпП України (дата вчинення дiї
04.06.2018). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, перебувала на посадi з 14.06.2016. Рiшення прий-
нято Наказом керiвника товариства № 24-к вiд 04.06.2018. На дату прий-
няття рішення замість звільненої особи на посаду Головного бухгалтера
нікого не призначено.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Головний бухгалтер Гриценко Альона Василiвна призначено з

05.06.2018 на строк до припинення трудових вiдносин (дата вчинення дiї
05.06.2018). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника Голов-
ного бухгалтера. Рiшення прийнято Наказом керiвника товариства № 25-
к вiд 05.06.2018.

Голова правлiння Нестеренко Є.А. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ: 14305909
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-87-42 (43) (044) 285-32-

31
5. Електронна поштова адреса: info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.aval.ua/about/for_publi-
cation/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Райффайзен

Банк Аваль" вiд 27.04.2018 року (Протокол Зб-58 вiд 27.04.2018 року)
виникла особлива iнформацiя щодо змiни типу акцiонерного товариства
з публiчного на приватне акцiонерне товариство з дати державної реєс-
трацiї Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" у новiй редакцiї.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (ЄДР) -
31.05.2018 року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне ак-
цiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль".

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
Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

31.05.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

05.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 05.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 147 на
суму 108 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 108
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 21,27%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
06.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформаці емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВС-

ЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА "ГЛОБУС" корпоративне пiд-
приємство "Укрвидавполiграфiя", код за ЄДРПОУ 02470187, місцезна-
ходження 61052, м.Харкiв, вул. Енгельса,11, тел/факс (057) 712-33-26, e-
mail info@globus-book.com, адреса сторінки в мережі Інтернет
http://www.globus-book.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Головний бухгалтер Снiдалова Олена Володимирiвна звiльнено

04.06.2018 за згодою сторiн п.1 ст.36 КЗпП України (дата вчинення дiї
04.06.2018). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, перебувала на посадi з 14.06.2016. Рiшення прий-
нято Наказом керiвника товариства № 24-к вiд 04.06.2018. На дату прий-
няття рішення замість звільненої особи на посаду Головного бухгалтера
нікого не призначено.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Головний бухгалтер Гриценко Альона Василiвна призначено з

05.06.2018 на строк до припинення трудових вiдносин (дата вчинення дiї
05.06.2018). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника Голов-
ного бухгалтера. Рiшення прийнято Наказом керiвника товариства № 25-
к вiд 05.06.2018.

Голова правлiння Нестеренко Є.А. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ: 14305909
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-87-42 (43) (044) 285-32-

31
5. Електронна поштова адреса: info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.aval.ua/about/for_publi-
cation/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Райффайзен

Банк Аваль" вiд 27.04.2018 року (Протокол Зб-58 вiд 27.04.2018 року)
виникла особлива iнформацiя щодо змiни типу акцiонерного товариства
з публiчного на приватне акцiонерне товариство з дати державної реєс-
трацiї Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" у новiй редакцiї.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (ЄДР) -
31.05.2018 року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне ак-
цiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль".

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
Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

31.05.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

05.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 05.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 147 на
суму 108 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 108
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 21,27%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
06.06.2018 р.

ПуБЛічНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛАЗмАТЕК» 

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» 
2. Код за ЄДРПОУ 03567397 
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18 
4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71) 
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересова-
ність. 

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 
№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова вартість 
майна або 

послуг, що є 
предметом 

правочину(тис. 
грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності(тис. 

грн)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом 

правочину, до вартості 
активів емітента за 
даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.06.2018 10000 1083917 0,92258%

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із за-
інтересованістю: 05.06.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 
рада;
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом пра-
вочину, визначена відповідно до законодавства: 10000 тис.грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 1083917 тис.грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 0,92258%;
Істотні умови правочину, а саме: 
Предмет правочину: надання безвідсоткової безповоротної фінансової 
допомоги;
Повне найменування юридичної особи: Публiчне акцiонерне товариство 
«ПлазмаТек»;
Місцезнаходження юридичної особи: 21036, м. Вiнниця, вул. Максимови-
ча, 18;
Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або 
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської ді-
яльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товари-
ством правочину: 03567397;
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товари-
ством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої 
статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»): Ознаки заін-
тересованості - посадова особа – Виконавчий директор ПАТ «Плазма-
Тек» Омельчук Юрій Миколайович є одночасно директором ТОВ «Техно-
логічний синтез» . Окрім того, єдиним Учасником ТОВ «Технологічний 
синтез» є Слободянюк Віктор Петрович, який займає посаду Генерально-
го директора ПАТ «ПлазмаТек» та володіє 57,16% голосуючих акцій То-
вариства. Також, сума коштів, що є предметом даного договору переви-
щує 100 розмірів мінімальних заробітних плат - такий критерій визначений 
Статутом Товариства.
Тому такий правочин потребує надання згоди на його укладення Нагля-
довою Радою, згідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акці-
онерні товариства».
Інші істотні умови правочину: вiдсутнi.

III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 

відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів. 

генеральний директор  Слободянюк Віктор Петрович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №107, 7 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

Повідомлення про виникнення особливої інформаці емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВС-

ЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА "ГЛОБУС" корпоративне пiд-
приємство "Укрвидавполiграфiя", код за ЄДРПОУ 02470187, місцезна-
ходження 61052, м.Харкiв, вул. Енгельса,11, тел/факс (057) 712-33-26, e-
mail info@globus-book.com, адреса сторінки в мережі Інтернет
http://www.globus-book.com.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Головний бухгалтер Снiдалова Олена Володимирiвна звiльнено

04.06.2018 за згодою сторiн п.1 ст.36 КЗпП України (дата вчинення дiї
04.06.2018). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, перебувала на посадi з 14.06.2016. Рiшення прий-
нято Наказом керiвника товариства № 24-к вiд 04.06.2018. На дату прий-
няття рішення замість звільненої особи на посаду Головного бухгалтера
нікого не призначено.

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
Головний бухгалтер Гриценко Альона Василiвна призначено з

05.06.2018 на строк до припинення трудових вiдносин (дата вчинення дiї
05.06.2018). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцi-
ями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має, останнi 5 рокiв обiймала посаду заступника Голов-
ного бухгалтера. Рiшення прийнято Наказом керiвника товариства № 25-
к вiд 05.06.2018.

Голова правлiння Нестеренко Є.А. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ: 14305909
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-87-42 (43) (044) 285-32-

31
5. Електронна поштова адреса: info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.aval.ua/about/for_publi-
cation/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Райффайзен

Банк Аваль" вiд 27.04.2018 року (Протокол Зб-58 вiд 27.04.2018 року)
виникла особлива iнформацiя щодо змiни типу акцiонерного товариства
з публiчного на приватне акцiонерне товариство з дати державної реєс-
трацiї Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" у новiй редакцiї.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-
дичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (ЄДР) -
31.05.2018 року.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне ак-
цiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль".

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль".

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
Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

31.05.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"  

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

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

надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

05.06.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а саме
на участь Банку 05.06.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення депо-
зитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 147 на
суму 108 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предме-
том правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 108
000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн. Спiв-
вiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом право-
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 21,27%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління 

Петренко О.Ф.
06.06.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РIВНЕОБЛЕНЕРгО» 

(код за ЄДРПОУ – 05424874), місцезнаходження: 33013, м.Рiвне, вул.
Князя Володимира, 71, доповнює особливу інформацію «Відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів», яка опублікована у «Відо-
мостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
05.06.2018р. за № 105 (2858) наступним реченням:

«Датою вчинення дії є 31.05.2018р.»

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОмИРОБЛЕНЕРгО» 

(код за ЄДРПОУ – 22048622), місцезнаходження: 10008, м.Житомир, 
вул. Пушкінська, 32/8, доповнює особливу інформацію «Відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів», яка опублікована у «Відо-
мостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
05.06.2018р. за № 105 (2858) наступним реченням:

«Датою вчинення дії є 31.05.2018р.»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВ-
ОБЛЕНЕРгО» (Код за ЄДРПОУ – 23243188), місцезнаходження: 
08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Київська, 2б доповнює особливу інформацію «Відомості про прийнят-
тя рішення про виплату дивідендів», яка опублікована у «Відомостях На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 05.06.2018р. за 
№ 105 (2858) наступним реченням:

«Датою вчинення дії є 31.05.2018р.»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРгО»

2. Код за ЄДРПОУ 
00131564
3. Місцезнаходження 
76014 місто Івано-Франківськ вулиця Індустріальна, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0342) 52 05 27 (0342) 53 39 38
5. Електронна поштова адреса 
kanc@oe.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.oe.if.ua/uk
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 

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
II. Текст повідомлення 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його 

філій, представництв 
Зміст інформації: 
Згідно рішення Наглядової ради АТ «Прикарпаттяоблерго» від 04.06.2018 року 
створено філію Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» 
«Західна» за адресою: місто Калуш, вулиця Окружна, будинок 10. 
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок елек-
тричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи 
розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен вжити 
заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, пе-
редачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили до створення 
об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідації існуючих філій. 
Функції, які виконуватиме філія – оперативно-експлуатаційне, технічне обслу-
говування електромереж, ремонт електромереж. 
Зміст інформації: 
Згідно рішення Наглядової ради АТ «Прикарпаттяоблерго» від 04.06.2018 року 
створено філію Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» 
«Північна» за адресою: Галицький район, село Залуква, вулиця Галицька, бу-
динок 40.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок елек-
тричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи 
розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен вжити 
заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, пе-
редачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили до створення 
об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідації існуючих філій. 
Функції, які виконуватиме філія – оперативно-експлуатаційне, технічне обслу-
говування електромереж, ремонт електромереж. 
Зміст інформації: 
Згідно рішення Наглядової ради АТ «Прикарпаттяоблерго» від 04.06.2018 
року ліквідовано філію Приватного акціонерного товариства «Прикарпат-
тяобленерго» «Калуський район електричних мереж», яка знаходилась 
за адресою: місто Калуш, вулиця Окружна, будинок 10.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення 
оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт 
господарювання повинен вжити заходів для відокремлення оператора 
системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної 
енергії. Такі заходи зумовили до створення об’єднаних філій Емітента та 
відповідно ліквідації існуючих філій. 
Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електро-
постачання та телекомунікацій. 
Зміст інформації: 

Згідно рішення Наглядової ради АТ «Прикарпаттяоблерго» від 04.06.2018 року 
ліквідовано філію Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленер-
го» «Долинський район електричних мереж», яка знаходилась за адресою: 
місто Долина, вулиця Яворницького, будинок 4.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок елек-
тричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи 
розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен вжити 
заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, пе-
редачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили до створення 
об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідації існуючих філій. 
Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення електро-
енергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропостачання та 
телекомунікацій. 
Зміст інформації: 
Згідно рішення Наглядової ради АТ «Прикарпаттяоблерго» від 04.06.2018 року 
ліквідовано філію Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленер-
го» «Рожнятівський район електричних мереж», яка знаходилась за адресою: 
селище міського типу Рожнятів, вулиця Нафтовиків, будинок 12.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок елек-
тричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи 
розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен вжити 
заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, пе-
редачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили до створення 
об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідації існуючих філій. 
Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення електро-
енергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропостачання та 
телекомунікацій. 
Зміст інформації: 
Згідно рішення Наглядової ради АТ «Прикарпаттяоблерго» від 04.06.2018 року 
ліквідовано філію Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленер-
го» «Галицький район електричних мереж», яка знаходилась за адресою: Га-
лицький район, село Залуква, вулиця Галицька, будинок 40.
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок елек-
тричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи 
розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен вжити 
заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, пе-
редачі, постачання електричної енергії. Такі заходи зумовили до створення 
об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідації існуючих філій. 
Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення електро-
енергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропостачання та 
телекомунікацій. 
Зміст інформації: 
Згідно рішення Наглядової ради АТ «Прикарпаттяоблерго» від 04.06.2018 
року ліквідовано філію Приватного акціонерного товариства «Прикарпат-
тяобленерго» «Рогатинський район електричних мереж», яка знаходилась 
за адресою: місто Рогатин, вулиця Угрина-Безгрішного, будинок 3А. 
Причина прийняття рішення – відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення операто-
ра системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання 
повинен вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу 
від виробництва, передачі, постачання електричної енергії. Такі заходи 
зумовили до створення об’єднаних філій Емітента та відповідно ліквідації 
існуючих філій. 
Функції, які виконувала філія – передача електроенергії, розподілення 
електроенергії, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропос-
тачання та телекомунікацій. 

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 Бубен Олександр Олександрович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 06.06.2018

(дата) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 31865319), емітент облігацій, повідомляє, 
що згідно з проспектом емісії облігацій, зареєстрованим НКЦПФР 30 січня 

2018 року (реєстраційне свідоцтво №6/2/2018), емітентом прийнято рішен-
ня про встановлення розміру відсоткової ставки за облігаціями серії А по 
третьому відсотковому періоду на рівні 17 % (сімнадцять відсотків) річних. 

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВіДПОВіДАЛьНіСТЮ «НОВА ФіНАНСОВА КОмПАНіЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КіРОВОгРАДОБЛЕНЕРгО»

 (код ЄДРПОУ – 23226362), місцезнаходження: 25015, м. Кропивниць-
кий, Студентський бульвар, будинок 15, доповнює особливу інформацію 

«Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів», яка опубліко-
вана у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» №106 (2859) від 06.06.2018р. наступним змістом: «Датою вчинення 
дії є 31.05.2018р.».

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №107, 7 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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До уваги акціонерів
ПуБЛічНОгО АКЦіОНЕРНОгО ТОВАРИСТВА «ОБЛАгРОТЕХСЕР-

ВіС» (код за ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Київська,8) повідомляє про до-
повнення порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства, що відбудуться 19 червня 2018р. за адресою: 08132, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Київська,8 
(актова зала будівлі АТП, 2 поверх). Початок зборів об 11.00 годині (Ого-
лошення про проведення Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в офі-
ційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку України» №94 (2847) від 18.05.2018р.)

Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «ОБЛ-
АгРОТЕХСЕРВіС» (Протокол від 01.06.2018р.) за пропозиціями акціонерів 
доповнено порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів на-
ступними питаннями (разом з проектом рішень щодо кожного з питань, до-
датково включених до проекту порядку денного:

12. Про скасування Рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 
30 березня 2018 року щодо Реорганізації Публічного акціонерного товари-
ства «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: 1. Скасувати Рішення Загальних зборів акціонерів То-
вариства від 30 березня 2018 року щодо Реорганізації Публічного акціонер-
ного товариства «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення у То-
вариство з обмеженою відповідальністю.

2. Скасувати Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 30 бе-
резня 2018 року щодо процедур Реорганізації Публічного акціонерного то-
вариства «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення у Товари-
ство з обмеженою відповідальністю, а саме: .

22. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
23. Про затвердження найменування Товариства, що створюється вна-

слідок реорганізації та буде правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС».

26. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

27. Про порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» на частки у статутному капіталі 
товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації.

28. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів, які ви-
магають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття за-
гальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до товариства з 
письмовою заявою.

29. Про затвердження умов та порядку здійснення перетворення.
30. Про затвердження плану перетворення.
13 . Про скасування Рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 

30 березня 2018 року щодо припинення повноважень Правління та призна-
чення комісії з припинення (перетворення) Публічного акціонерного това-
риства «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС».

Проект рішення: 1. Скасувати Рішення Загальних зборів акціонерів То-
вариства від 30 березня 2018 року про Затвердження персонального скла-
ду Комісії з припинення (перетворення), в зв’язку із чим припинити з 
19.06.2018 р. повноваження Голови та членів комісії з припинення (пере-
творення): Чагарна К.Б. - Голова комісії з припинення (перетворення); Дем-
ченко І.П. – член комісії з припинення (перетворення); Чагарний П.М. – 
член комісії з припинення (перетворення); Рогова І.В. - член комісії з 
припинення (перетворення); Царук Г.Б. - член комісії з припинення (пере-
творення). 

2. Скасувати Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
30  березня 2018 року про Припинення повноваження членів Правління 
ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», в зв’язку із чим поновити з 20.06 2018 року 
Правління Товариства з повноваженнями передбаченими Статутом Това-
риства у наступному складі: 1) Чагарна К.Б. – Голова Правління; 2) Дем-
ченко І.П. – Перший заступник Голови Правління; 3) Чагарний П.М. – За-
ступник Голови Правління; 4) Рогова І.В. - Заступник Голови Правління з 
фінансових та економічних питань; 5) Царук Г.Б. - Керівник технічної 
служби.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 
та інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» : 
http://00913545.smida.gov.ua/; додатково – www.oblagrotehservis.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 239-04-28, 496-64-02. 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-

на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства: 

Керівник  К.Б.чагарна

ПуБЛічНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАгРОТЕХСЕРВіС»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "БАНК АЛьЯНС" 
2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових 

Стрiльцiв, буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70 Факс не 

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

bankalliance.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» 01 черв-

ня 2018 року (протокол №54 засiдання Наглядової ради АТ «БАНК 
АЛЬЯНС» вiд 01 червня 2018 року) Щербань Павло Павлович призначе-
ний з 04 червня 2018 року заступником Голови Правлiння, членом 
Правлiння АТ «БАНК АЛЬЯНС». Пiдставою такого рiшення та обґрунту-
ванням змiн у персональному складi посадових осiб є згода Щербаня Пав-
ла Павловича. Строк призначення посадової особи не визначений.

Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»:
квiтень-лютий 2016 - дилер казначейства, по 09.03.2016 дилер вiддiлу 

дилiнгових операцiй казначейства
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»:
квiтень 2016 по 01 червня 2018 заступник начальника казначейства.

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

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

В.о. голови Правлiння Фролова Юлія миколаївна

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

тю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «уКРАїНСьКА гіРНИчО-мЕТАЛуРгіЙНА 
КОмПАНіЯ»

1.2. Код за ЄДРПОУ 25412086
1.3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044 206-72-53, 206-72-53
1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://www.ugmk.ua/
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
Відомості про надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення
05.06.2018 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Українська гірничо-металургійна компанія» (надалі – Товариство) прийня-
то рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:

1. Предмет правочину: укладення контракту на поставку металопро-
дукції.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, стано-
вить 10 000 000 (десять мільйонів) євро, що становить 306 721 550 (триста 
шість мільйонів сімсот двадцять одна тисяча п’ятсот п’ятдесят) гривень.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 1 452 786 154 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності – 21,11264%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

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

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

генеральний директор Собчук В.В. підпис, м. п. 05.06.2018 р.
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ 
КОмЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

і. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»
2. Код за ЄДРПОУ – 19361386
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса - capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – www.arkada.ua /ua/top/32/
public

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - 
Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

іі. Текст повідомлення
05.06.2018 року відбулася державна реєстрація змін до відомостей 

про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
(далі – ЄДР) , а саме:

реєстрація Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО 
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «АРКАДА» (нової редакції) (в зв’язку з необхід-

ністю приведення діяльності Банку у відповідність до вимог Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 
паперів, рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «АРКА-
ДА» (Протокол №1 від 25.04.2018 р.) було змінено тип товариства з пу-
блічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та 
змінено найменування Банку);

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого орга-
ну емітента, що прийняв відповідне рішення: 25.04.2018р., річні За-
гальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА»;

дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР: 05.06.2018р.;

повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
«АРКАДА»;

повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
«АРКАДА».

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 АТ АКБ «АРКАДА» __________ Паливода К.В. 
(посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  05.06.2018р. 
  (дата)

1. АТ АКБ АРКАДА 11

2. АТ БАНК АЛЬЯНС 10

3. ПАТ БАНК ФОРВАРД 4

4. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 8

5. ПРАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 8

6. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 9

7. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 7

8. ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 1

9. ПАТ КРЕДОБАНК 6

10. АТ КРИСТАЛБАНК 1

11. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 8

12. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 4

13. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 2

14. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 3

15. ТОВ НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 9

16. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 10

17. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 7

18. ПРАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 9

19. АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 7

20. ПРАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 8

21. ПАТ СУМИХІМПРОМ 4

22. ПРАТ ТКШЗ 6

23. АТ УГМК 10

24. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 5

25. ПРАТ ФІРМА «БЕВЕРС» 8

26. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «ГЛОБУС» 8

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18107
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
06.06.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


