
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ра фондового ринку, що відбулося 13 грудня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про затвердження Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в 
цінних паперах номінального утримувача

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

2. Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

3. Щодо звіту ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕС-
ТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АЛІОТ» ТОВ «БРЕНТА КАПІТАЛ» 

прийнято рішення 

4. Щодо звіту ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИ-
ЦІЙНОГО ФОНДУ «ОКТАНТ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР» 

прийнято рішення 

5. Про реєстрацію змін до правил ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» прийнято рішення 
6. Про погодження збільшення істотної участі Пономарьову В.Г. у професійному учаснику 
фондового ринку ТОВ «РЕГРАН» 

прийнято рішення 

7. Про погодження збільшення істотної участі Мрихіну Л.В. у професійному учаснику 
фондового ринку ТОВ «РЕГРАН» 

прийнято рішення 

8. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства Фармацевтична 
фабрика «Віола» (без здійснення публічної пропозиції)

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

ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 12.12.2018 № 684-дП-дУт, 
винесеної у відношенні тов «ФІНаНС ГРУП ЮКРейН» 
за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, 
застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензій: на 

провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: бро-
керської діяльності серії АЕ № 294535 від 21.10.2014, ди-
лерської діяльності серії АЕ № 294536 від 21.10.2014 та 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитар-
ної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депози-
тарної установи серії АЕ № 263350 від 12.09.2013.

14.12.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

22927045

3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Козацька, 120/4 лiт. "Є"
4. Міжміський код, 
телефон та факс

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

5. Електронна поштова 
адреса

kanc@centrenergo.com

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використовуєть-
ся емітентом для 
розкриття інформації

http://www.centrenergo.com

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
13.12.2018р. ПАТ «Центренерго» отримало повiдомлення вiд акцiонера 

ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена на-
глядової ради – представника акцiонера Малого Iгоря Анатолiйовича на 
члена Наглядової ради - представника акцiонера Стегнiя Миколу Григоро-
вича.

Малий I.А. згоду на розкриття паспортних даних не надавав, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у 
розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi 
члена Наглядової ради ПАТ «Центренерго» з 22.07.2016р. до 13.12.2018р.

Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава 
Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера 
не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ 
«Центренерго». Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «Центренерго».

13.12.2018р. ПАТ «Центренерго» отримало повiдомлення вiд акцiонера 
ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена на-
глядової ради – представника акцiонера Малого Iгоря Анатолiйовича на 
члена Наглядової ради - представника акцiонера Стегнiя Миколу Григоро-
вича.

Стегнiй М.Г. згоду на розкриття паспортних даних не надавав, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою у розмiрi 0,00000027% у статутному капiталi емiтента. Строк на 
який призначено - 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради 
загальними зборами (з 25.04.2017). Посади, якi обiймав протягом 
останнiх п'яти рокiв: 10.2012 – 07.2014, ДП НАЕК «Енергоатом», На-
чальник вiддiлу методологiї та монiторингу конкурсних закупiвель; 
08.2014 – 02.2015, «Steel Mont Tradiing LTD», Заступник голови пред-
ставництва компанiї в Українi; 04.2015 – 09.2015, ПАТ «Центренерго» 
Заступник директора з матерiального, технiчного та паливного забез-
печення; 12.2015 – 10.2017, ТОВ «КСЛ», Комерцiйний директор; 
11.2017 – 07.2018, ПАТ «Центренерго», Заступник директора теплової 
електростанцiї з паливного, транспортного та матерiально-технiчного 
забезпечення Вуглегiрської ТЕС.

Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава 
Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника 
акцiонера не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi по-
садових осiб ПАТ «Центренерго». Повiдомлення направлено на 
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту 
ПАТ  «Центренерго».

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

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

2. Найменування посади Громко Ярослав Андрiйович
Виконуючий обов’язки 
генерального директора 
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

13.12.2018
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“ЦеНтРеНеРГо”

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «СтРаХова КоМПаНIя «УНIКа»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 20033533
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 225 60 00 044 225 60 02
5. Електронна поштова адреса office@uniqa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://uniqa.ua/about_us/initial_data/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину - 11.12.2018;

найменування уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова 
Рада;

предмет правочину - добровiльне страхування;ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законо-
давства - 183 000 000 грн.;

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1 662 717 000 грн.;

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої річної фінан-
сової звiтностi (у вiдсотках) - 11%;

загальна кiлькiсть голосiв - 7, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» - 7 
та «проти» - 0 прийняття рiшення, якщо рiшення приймається наглядовою 
радою i така наглядова рада правоможна приймати такi рiшення (зазна-
чається, якщо рiшення приймається наглядовою радою) - Вiдповiдно до 
Статуту рiшення прийняте Наглядовою Радою, уповноваженою на прий-
няття такого рiшення.

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 Голова Правлiння Ульє Олена Володимирiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)12.12.2018 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво 
«КиївМетРоБУд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 03065 м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)408-65-56

5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.metrobud.kiev.ua

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

II. текст повідомлення
Відповідно до протоколу наглядової ради №18 від 12.12.2018р. прий-

нято рішення про обрання голови наглядової ради ПАТ «Київметробуд» 
Токарева Олега Миколайовича (посадова особа не надавала згоду на 
розкриття персональних даних). Рішення прийнято в зв’язку з обранням 
нового складу наглядової ради товариства позачерговими загальними 
зборами акціонерів 06.12.2018р. (протокол №12). Особа є акціонером 
власником 737 акцій, що складає 0,0184% статутного капіталу емітента; 
особу призначено загальними зборами строком до 30 квітня 2021 року 
включно; протягом останніх п’яти років займав посади: директор фінансо-
вий ПАТ «Київметробуд», з 30 жовтня 2018р. – перший заступник гене-
рального директора ПАТ «Київметробуд»; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Найменування посади
Виконавчий директор _______

(підпис) 
Метелиця Олександр Миколайович 

М. П. 13.12.2018р. 
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ПовІдоМлеННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «СвеСЬКий НаСоСНий Завод»

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

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

емітентом для розкриття інформації: www.snz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

У відповідності до протоколу наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (надалі – 
емітент) від 13.12.2018 року №13/12/18, прийнято рішення про зміну скла-
ду посадових осіб емітента, а саме:

- 13.12.2018 року звільнено з посади генерального директора емітента – 
Цигана Андрія Борисовича. Посадову особу звільнено на підставі її письмо-
вої заяви про звiльнення за угодою сторін, у відповідності до ч. 1 ст. 36 Кодек-
су законiв про працю України. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Посадова особа акціями емітента не володіє. У посадової 
особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. По-
садова особа перебувала на зазначенiй посадi з 01.04.2016 року;

- з 14.12.2018 року обрано на посаду виконуючого обов'язки генерально-
го директора емітента – Книш Євгена Васильовича. Посадову особу обрано 
у зв'язку iз необхiднiстю обрання особи, яка виконуватиме обов'язки гене-
рального директора емітента. Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надала. Посадова особа обрана на посаду на невизначений 
строк. Посадова особа володіє пакетом акцій емітента в розмірі 5 (п’ять) 
простих іменних акцій, що дорівнює 0,000010% розміру статутного капіталу 
емітента, загальною номінальною вартістю 0,25 грн. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: директор з 
виробництва – заступник генерального директора ПрАТ «Свеський насо-
сний завод», директор з виробництва – заступник генерального директора 
ПАТ «Свеський насосний завод», виконуючий обов’язки генерального ди-
ректора ПАТ «Свеський насосний завод», директор з виробництва – за-
ступник генерального директора ПАТ «Свеський насосний завод».

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

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

2. Виконуючий обов’язки 
генерального директора  _______  Є.В. Книш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  14.12.2018 року
  (дата)

Повідомлення кредиторам про припинення Пат «ХаРКІвСЬКе 
доСлІдНо-КоНСтРУКтоРСЬКе БЮРо автоМатиКи 
«ХІМавтоМатиКа» шляхом його реорганізації (перетворення) в 
товариство з обмеженою відповідальністю «ХаРКІвСЬКе доСлІдНо-

КоНСтРУКтоРСЬКе БЮРо автоМатиКи «ХІМавтоМатиКа»
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» (надалі за 
текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ 00203016, місцезнаходження: Україна, 
61071, м. Харків, вул. Кібальчича,буд.18) було прийнято рішення припинити 
діяльність ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВ-
ТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» шляхом його реорганізації (перетворення) 
у Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА», яке відпо-
відно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації висту-
патиме повним правонаступником майна, прав та зобов’язань  
ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ 
«ХІМАВТОМАТИКА» (результати голосування: «За» – 8759 голосів (100 % 
голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право 
приймати участь у голосуванні), «Проти» – 0 голосів, «Утримався» – 0 голо-
сів) та призначено Комісію з припинення Товариства у зв’язку з його реорга-
нізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ  
«ХІМАВТОМАТИКА» у наступному складі: Кравченко Олександр Іванович – 
Голова Комісії, член Комісії – Биканова Вікторія Леонідівна.

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та 

ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинення, 
повідомляє, що заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х місяців з 
моменту публікації повідомлення про прийняття рішення про припинення 
ПАТ  «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ 
«ХІМАВТОМАТИКА» шляхом перетворення у встановленому порядку за міс-
цезнаходженням Комісії з припинення на ім'я Голови комісії з припинення. Ви-
моги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному діючим законодав-
ством України, у тому числі ст. 112 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого при-
пиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи 
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припи-
нення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення 
на вибір товариства однієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів за-
стави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинен-
ня додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення товариства: Україна, 61071, 
м. Харків, вул. Кібальчича,буд.18.

телефон для довідок: (057)751-93-61 Голова комісії з припинення:
Кравченко олександр Іванович 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "аКЦIоНеРНа 
СтРаХова КоМПаIНя "IНГо 
УКРаїНа"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

16285602

3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 33
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 490-27-44 044 490-27-48

5. Електронна поштова 
адреса

ymelnik@ingo.ua

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

http://www.ingo.ua/ua/company/rozkrittya-
informaciyi-emitentom

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
виплату дивідендів

II. текст повідомлення
На виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, яке затвердже-

не протоколом № 61 вiд 12.12.2018 року - виплату дивiдендiв у розмiрi 
26 148 369,94 грн. (двадцять шiсть мiльйонiв сто сорок вiсiм тисяч 
триста шiстдесят дев’ять гривень дев’яносто чотири копiйки) здiйснити 
в розрахунку 85,58 гривень на 1 просту iменну акцiю у визначенi 
термiни та затвердити наступний порядок виплати дивiдендiв: 

1) дивiденди виплачувати виключно грошовими коштами в повному 
обсязi згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
складеного на 28.12.2018 р.; 

2) виплата проводиться Акцiонерам: нерезидентам - в доларах США 
згiдно курсу НБУ на день проведення такого платежу; резидентам – в 
нацiональнiй валютi.

3) дивiденди виплачувати шляхом перерахування коштiв, що 
пiдлягають виплатi Акцiонерам нерезидентам - на банкiвський рахунок 
вiдкритий за межами територiї України в порядку визначеному законодав-
ством України, Акцiонерам – резидентам на банкiвський рахунок вiдкритий 
на територiї України. 

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 Гордiєнко Iгор Миколайович 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
12.12.2018

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
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 використовується 

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
12.12.2018 р. Позачерговими загальними зборами акціонерів (надалі – 

Збори) Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-
металургійна компанія» (надалі – Товариство) прийнято рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або специфікацій 
до діючих договорів поставок металопрокату щодо збільшення сум догово-
рів поставок та укладення нових правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, стано-
вить 3 000 000 000 (три мільярди) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 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 – 206,4998%.

Станом на 06 грудня 2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій 
становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах, ста-
новить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення, - 
20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення, - 0 шт.

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

2. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або специфікацій 
до діючих договорів поставок металопрокату щодо збільшення сум догово-
рів поставок та укладення нових правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, стано-
вить 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 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 – 55,0666%.

Станом на 06 грудня 2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій 
становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах, ста-
новить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення, - 
20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення, - 0 шт.

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

3. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або специфікацій 

до діючих договорів поставок металопрокату щодо збільшення сум догово-
рів поставок та укладення нових правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, стано-
вить 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 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 – 34,4166%.

Станом на 06 грудня 2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій 
становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах, ста-
новить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення, - 
20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення, - 0 шт.

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

4. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або специфікацій 
до діючих договорів поставок металопрокату щодо збільшення сум догово-
рів поставок та укладення нових правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, стано-
вить 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 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 – 34,4166%.

Станом на 06 грудня 2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій 
становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах, ста-
новить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення, - 
20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-
шення, - 0 шт.

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

5. Предмет правочину: укладення додаткових угод та/або специфікацій 
до діючих договорів поставок металопрокату щодо збільшення сум догово-
рів поставок та укладення нових правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, стано-
вить 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 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 – 34,4166%.

Станом на 06 грудня 2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у Зборах) загальна кількість голосуючих акцій 
становить 20 926 718 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах, ста-
новить 20 926 707 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення, - 
20 926 707шт.Кількість голосуючих акцій,що проголосували«проти»прийняття 
рішення,-0 шт.

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

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

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

Генеральний директор Собчук в.в. підпис, м. п. 12.12.2018 р.

Найменування : Акціонерне товариство «Перший київський машинобу-
дівний завод»

Код ЄДРПОУ: 14308569
Місцезнаходження : 03057, м.Київ ,проспект Перемоги ,49/2 
Тел/факс: (044) 456-71-41
Ел.адреса : zvit@pkmz.com.ua
Ел.адреса Інтернет : pkmz.com.ua
Вид особової інформації : відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента .
- Згiдно протокола наглядової ради №3/2018 вiд 10 грудня 2018 р. 

пунктом 2 порядку денного вирiшено :
« припинити з 30 серпня 2018 року повноваження члена Дирекцiї 

АТ «ПКМЗ» -Лазаренка Миколи Васильовича та розiрвати укладений 
з ним контракт вiд 20.03.2018 р.,згiдно з поданою ним заявою про 
звiльнення за власним бажанням».

аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПеРший КиївСЬКий МашиНоБУдІвНий Завод»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПовІдоМлеННя ПРо виНиКНеННя оСоБливої ІНФоРМаЦІї ПРо 
еМІтеНта 

Повне найменування: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "теХНIЧНо - тоРГIвелЬНий 
дIМ "елеКтРоНIКа"
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24723884
Адреса місцезнаходження 04108, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, 12-В
Телефон емітента (044) 434-44-66 (044) 434-44-66
Електронна поштова 
адреса емітента

mashavoznenko@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://24723884.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.
10.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНIЧНО - ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ 
"ЕЛЕКТРОНIКА" (надалі – Товариство) були прийняті рішення про 
зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Ревізійної 
комісії Федоров Олександр Володимирович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження особи 
припинено в зв'язку із припиненням повноважень члена Ревізійної 
комісії Авєтiсян Єлєни Арменiвни та необхідності обрання нового 
складу Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням. Особі 
належить 5700 акцій Товариства, що становить 0.52924% 
статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Особа займала посаду з 04.05.2016 р. 
Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї 
Стуков Едуард Юрiйович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження особи припинено в зв'язку із 
припиненням повноважень члена Ревізійної комісії Авєтiсян Єлєни 
Арменiвни та необхідності обрання нового складу Ревізійної комісії 
кумулятивним голосуванням. Особі належить 5700 акцій 
Товариства, що становить 0.52924% статутного капіталу. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа займала посаду з 04.05.2016 р.
Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї 
Авєтiсян Єлєна Арменiвна (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження особи припинено за власним 
бажанням. Особі належить 32 акції Товариства, що становить 
0.00297% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 04.05.2016 р.
Обрано на посаду особу – Член Ревiзiйної комiсiї Федоров 
Олександр Володимирович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням 
попереднього складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: фiзична особа-пiдприємець, 
Голова Ревізійної коімсії. Особі належить 5700 акцій Товариства, 
що становить 0.52924% статутного капіталу. Посадову особу 
обрано терміном на п'ять років. На засіданні Ревiзiйної комiсiї особу 
обрано Головою Ревізійної комісії.
Обрано на посаду особу – Член Ревiзiйної комiсiї Стуков Едуард 
Юрiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв'язку із припиненням попереднього складу 
Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: член Ревiзiйної комiсiї Товариства. Особі належить 
5700 акцій Товариства, що становить 0.52924% статутного 
капіталу. Посадову особу обрано терміном на п'ять років. 
Обрано на посаду особу – Член Ревiзiйної комiсiї Лисяк Олена 
Вікторівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням попереднього 
складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: юрист. Особі не належать частка у статутному 
капіталі Товариства. Посадову особу обрано терміном на п'ять 
років. 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства Голова Правлiння Ткаченко Геннадiй 
Iванович.

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

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво 
"дНIПРотУРиСт"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02650191

3. Місцезнаходження емітента 49027 мiсто Днiпро вулиця Iвана 
Акiнфiєва, будинок 30

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

dniprotyrist@ft.net.ua

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

http://dniprotourist.dp.ua/

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

Посадова особа Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Чайковський 
Олександр Дмитрович (паспорт: серiя ЕС номер 006086 виданий  
1-м вiддiлом Керченського МУГУ МВС України в Криму, 29.12.1995) при-
пинено повноваження 10.12.2018р. на пiдставi рiшення Наглядової ради 
(Постанова № ПР-110-2 вiд 10.12.2018р.) у зв'язку зi звiльненням за уго-
дою сторiн. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 11.12.2017 року. 

Посадова особа Голова Правлiння Чайковський Олександр Дмитрович 
(паспорт: серiя ЕС номер 006086 виданий 1-м вiддiлом Керченського 
МУГУ МВС України в Криму, 29.12.1995) обрано на посаду 10.12.2018р. 
рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-110-3 вiд 10.12.2018р.), 
термiном на 1 рiк з 11 грудня 2018 року. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: виконуючий 
обов'язки Голова Правлiння ПрАТ «ДНIПРОТУРИСТ». 

Посадова особа Член правлiння Баженова Олена Анатолiївна (пас-
порт: серiя АМ номер 213306 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 
в Днiпропетровськiй областi, 09.02.2004) припинено повноваження 
10.12.2018р. на пiдставi рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-
110-1 вiд 10.12.2018р.) у зв'язку з закiнченням трудових вiдносин. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 03.04.2017 року. Замiсть посадової особи нiкого не 
призначено. 

Посадова особа Член правлiння Лацис Наталiя Володимирiвна (пас-
порт: серiя АЕ номер 254947 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 
в Днiпропетровськiй областi, 26.03.1996) припинено повноваження 
10.12.2018р. на пiдставi рiшення Наглядової ради (Постанова № ПР-110-1 
вiд 10.12.2018р.) у зв'язку з закiнченням трудових вiдносин. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 01.11.2017 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.

Голова правлiння ________ Чайковський Олександр Дмитрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

11.12.2018
 (дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПовІдоМлеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «ПРиЗМа»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13667349
3. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул.Комінтерну, 

будинок 18
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 525-01-45,  

+38 (044) 524-81-20 
5. Електронна поштова адреса: info@prizma.prat.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://prizma.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення: 
особ лива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів Приватного 

акцiонерного товариства «ПРИЗМА», яке відбулося 14.12.2018 року, 
протокол №2/2018 від 14.12.2018 року, прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента:

• припинено повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ПРИ-
ЗМА», у зв’язку з закінченням строку повноважень, та обрано членів 
Наглядової ради ПрАТ «ПРИЗМА» на новий строк виконання повно-
важень, у звя’зку з закінченням строку повноважень попереднього 
складу.

• припинено повноваження Ревізора ПрАТ «ПРИЗМА», у зв’язку з 
закінченням строку повноважень Ревізора ПрАТ «ПРИЗМА» , та об-
рано Ревізора ПрАТ «ПРИЗМА», у зв’язку з закінченням строку повно-
важень попереднього.

Посадова особа - Яремко Ігор Романович. Припинено повноважен-
ня Голови Наглядової ради ПрАТ «ПРИЗМА», у зв'язку з закінченням 
строку повноважень. Фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Розмір пакета акцій ( у відсотках), яким володіє особа : 
34,61538%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2013 року до 
14.12.2018 року.

Посадова особа - Яремко Богдан Романович. Припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПрАТ «ПРИЗМА», у зв'язку з закінчен-
ням строку повноважень. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Розмір пакета акцій ( у відсотках), яким володіє осо-
ба : 3,84615%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочи-
ни вiдсутня. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2013 року 
до 14.12.2018 року.

Посадова особа - Яремко Любов Йосипівна. Припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПрАТ «ПРИЗМА», у зв'язку з закінчен-
ням строку повноважень. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Розмір пакета акцій ( у відсотках), яким володіє осо-
ба : 61,53846%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2013 
року до 14.12.2018 року. 

Посадова особа - Яремко Мар'яна Богданівна. Припинено повно-
важення Ревізора ПрАТ «ПРИЗМА», у зв'язку з закінченням строку 
повноважень. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Розмір пакета акцій ( у відсотках), яким володіє особа : 0%. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Поса-
дова особа перебувала на посаді з 25.04.2013 року до 14.12.2018 
року.

Посадова особа - Яремко Ігор Романович. Обрано членом На-
глядової ради ПрАТ «ПРИЗМА», на новий строк виконання повно-
важень - 3 роки. Обгрунтування змін у персональному складі: об-
рання членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку 
повноважень попереднього складу. Фізична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), 
яким володіє особа : 34,61538%. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Посади, які ця особа обіймала про-
тягом останніх п'яти років: займав посаду Голови Наглядової ради з 
01.05.2007 р. в ПрАТ «ПРИЗМА», не обіймає інші посади у інших 
юридичних особах. Особа є акціонером та не являється представ-
ником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директо-
ром.

Посадова особа - Яремко Богдан Романович. Обрано членом 
Наглядової ради ПрАТ «ПРИЗМА», на новий строк виконання пов-
новажень - 3 роки. Обгрунтування змін у персональному складі: об-
рання членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повно-
важень попереднього складу. Фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким 
володіє особа : 3,84615%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Посади, які ця особа обіймала протягом 
останніх п'яти років: займав посаду члена Наглядової ради з 
25.04.2013 р. в ПрАТ «ПРИЗМА». Особа є акціонером та не явля-
ється представником акціонера або групи акціонерів, не є незалеж-
ним директором.

Посадова особа - Яремко Любов Йосипівна. Обрано членом На-
глядової ради ПрАТ «ПРИЗМА», на новий строк виконання повнова-
жень - 3 роки. Обгрунтування змін у персональному складі: обрання 
членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку повноважень 
попереднього складу. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє осо-
ба : 61,53846%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти 
років: займала посаду члена Наглядової ради з 25.04.2013 р. в 
ПрАТ «ПРИЗМА», не обіймає інші посади у інших юридичних особах. 
Особа є акціонером та не являється представником акціонера або гру-
пи акціонерів, не є незалежним директором.

Посадова особа - Яремко Мар'яна Богданівна. Обрано Ревізором 
ПрАТ «ПРИЗМА», строком виконання повноважень - 3 роки. Обгрунту-
вання змін у персональному складі: обрання Ревізора у зв'язку з за-
кінченням строку повноважень попереднього. Фізична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій (у 
відсотках), яким володіє особа : 0%. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, які ця особа обіймала 
протягом останніх п'яти років: займала посаду Ревізора з 25.04.2013 р. 
в ПрАТ «ПРИЗМА» та посаду комерційного директора з 19.10.2011 р. 
по теперішній час в ПрАТ «ПРИЗМА». Особа не є акціонером, не явля-
ється представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним 
директором.

Засіданням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства «ПРИЗМА» від 14.12.2018 року (Протокол № 5/18 від 14 грудня 
2018 року) було прийнято рішення про обрання Голови Наглядової 
ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голо-
сів від кількісного складу Наглядової ради. Обгрунтування змін у 
персональному складі: необхідність обрання Голови Наглядової 
ради, у зв’язку з обраною на новий термін виконання повноважень 
Наглядовою радою. Посадова особа - Яремко Ігор Романович. Об-
рано Головою Наглядової ради ПрАТ «ПРИЗМА», на новий строк 
виконання повноважень - 3 роки. Розмір пакета акцій (у відсотках), 
яким володіє особа : 34,61538%. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Посади, які ця особа обіймала про-
тягом останніх п'яти років: займав посаду Голови Наглядової ради з 
01.05.2007 р. в ПрАТ «ПРИЗМА», не обіймає інші посади у інших 
юридичних особах. Особа є акціонером та не являється представ-
ником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директо-
ром.

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
директор _________ 

(підпис)
ляшенко Ігор валентинович

(ініціали та прізвище 
керівника)

14.12.2018 року 
(дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПРиЗМа»
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ПовІдоМлеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво
«ЧеРНІГІвСЬКий 
РІЧКовий ПоРт»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03150220

3. Місцезнаходження 14000, Чернігівська область,
місто Чернігів, вулиця Підвальна, 23

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04622) 4-31-48, (04622) 4-00-61

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

http://chernigivriverport.pat.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу ІІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
Головою Комісії з припинення 13.12.2018 року прийнято рішення 

(оформлено Наказом Голови комісії з припинення № 12/к від 13.12.2018) 
звільнити із займаної посади Головного бухгалтера Товариства Люшньову 
Тетяну Миколаївну (далі – Посадова особа). Згода на розкриття паспорт-
них даних Посадовою особою не надана. Розмір пакета акцій Товариства, 
яким володіє Посадова особа - 0%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини Посадова особа не має. На зазначеній посаді Люш-
ньова Т.М. перебувала з 16.11.2010 року.

Замість Люшньової Тетяни Миколаївни, жодної особи на посаду Голов-
ного бухгалтера Товариства не призначено.

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб то-
вариства / Підстава прийняття такого рішення – у зв’язку із прийняттям 
рішення про припинення Товариства шляхом приєднання.

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

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

2. Голова комісії з припинення О.В. Рождьонний
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
14.12.2018

(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"тоРГовелЬНо-
ПIдПРиєМНиЦЬКий ЦеНтР"

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05414775

3. Місцезнаходження 03022, м. Київ, Василькiвська, буд.34
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-257-50-00 044-257-87-54

5. Електронна поштова адреса vat_tpc@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.tpc.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
13.12.2018 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «ТПЦ» (Протокол №02-2018 вiд 13.12.2018 р.) прийнято рiшення про 
надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв.

Предмет правочину: Будiвництво перехiдної галереї мiж корпусами №1  
(лiт. В), №2 (лiт. Б) та адмiнбудiвлею (лiт. А) по вул. Василькiвськiй, 34 м. Києва; 
модернiзацiя i розширення офiсних, торгових площ i площ загального користу-
вання корпусiв №1 (лiт. В), №2 (лiт. Б) по вул. Василькiвськiй, 34 м. Києва

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 
25 000 тис. грн.

Вчинення правочину здiйснюється за умови обов’язкового погодження 
Наглядовою радою кiнцевої редакцiї договору, що укладатиметься/
пiдписуватиметься.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 190 538 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) – 13,12%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 24 008 292 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 23 086 360 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення:  
23 086 360 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення: 0 шт.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади Прядун Iгор Олексiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

14.12.2018
(дата)

Найменування : Акціонерне товариство «Перший київський машинобу-
дівний завод»

Код ЄДРПОУ: 14308569
Місцезнаходження : 03057, м.Київ ,проспект Перемоги ,49/2 
Тел/факс: (044) 456-71-41
Ел.адреса : zvit@pkmz.com.ua
Ел.адреса Інтернет : pkmz.com.ua
Вид особової інформації : інформація про іпотечні цінні папери ,серти-

фікати фонду операцій з нерухомістю емітента.
Згідно протоколу №3/2018 від 10.12.2018 р. засідання Наглядової 

ради АТ «ПКМЗ» по першому питанню слухали голову наглядової ради 
, який повідомив , що листом від 07.11.2018 р.№1-44 АТ «ПКМЗ» (пере-
йменовано 11.05.2018 р. ПАТ «НВП»Більшовик») звернулося до Нагля-
дової ради щодо надання згоди на вчинення значних правочинів ,а 
саме :

1. На закріплення рухомого майна відповідно до додатку №1 листа 
АТ  «ПКМЗ» від 07.11.2018 №1-44 на праві господарського відання за 
ДП  «Жашківмаш» ПАТ «НВП»Більшовик» (залишкова вартість станом на 
01.10.2018 р-922350,40 грн.).

2. На закріплення рухомого майна відповідно до додатку №2 листа 
АТ  «ПКМЗ» від 07.11.2018 №1-44 на праві господарського відання за 
ДП  «Жашківважмашбуд» ПАТ «НВП»Більшовик» (залишкова вартість ста-
ном на 01.10.2018 р-570093,67 грн.).

Відповідно до п.4.1. статуту ДП «Жашківмаш» ПАТ «НВП»Більшовик» 
майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти ,закріплені 

Засновником за Підприємством на праві повного господарського відання. 
Відповідно до п.5.2. статуту ДП «Жашківважмашбуд» 

ПАТ «НВП»Більшовик» Засновником за Підприємством на праві повного 
господарського відання. 

Відповідно до п.5.2. статуту ДП «Жашківважмашбуд» 
ПАТ «НВП»Більшовик»

Джерелами формування майна підприємства є майно, передано під-
приємству засновником.

Обладнання необхідне ДП «Жашківмаш» ПАТ «НВП»Більшовик» та 
ДП  «Жашківважмашбуд» ПАТ «НВП»Більшовик» для забезпечення повно-
го технологічного циклу виробництва. Крім того, дане обладнання на ви-
робництві АТ «ПКМЗ» є дублюючим.

На голосування винесли наступний проект рішення :
1. Надати згоду АТ»ПКМЗ» на вчинення значного правочину ,а 

саме на закрiплення рухомого майна вiдповiдно до додатку №1 лис-
та АТ»ПКМЗ» вiд 07.11.2018 р. № 1-44 на правi господарського вiдання 
за ДП «Жашкiвмаш» ПАТ НВП»Бiльшовик»(залишкова вартiсть ста-
ном на 01.10.2018 р.-922350,40 грн.).

2. Надати згоду АТ»ПКМЗ» на вчинення значного правочину ,а 
саме на закрiплення рухомого майна вiдповiдно до додатку №2 лис-
та АТ»ПКМЗ» вiд 07.11.2018 р. № 1-44 на правi господарського вiдання 
за ДП «Жашкiвважмашбуд» ПАТ НВП»Бiльшовик»(залишкова 
вартiсть станом на 01.10.2018 р.-570093,67 грн.).

Інших пропозицій не надходило.
Рішення - одноголосне.

аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПеРший КиївСЬКий МашиНоБУдІвНий Завод»
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ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СУМСЬКе МашиНоБУдIвНе НаУКово-виРоБНиЧе оБ’єдНаННя»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.

3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:http://snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.

II. текст повідомлення

№ 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)

адреса сторінки власного 
веб-сайту, на якій розміще-

ний протокол загальних 
зборів акціонерів/засідання 
наглядової ради, на яких/
якому прийняте рішення

1 11.12.2018 12 000 6 619852 0,181 http://snpo.ua
Зміст інформації:
11.12.2018р., протокол 11/12-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товариство) було прийнято рішення про укладення між Товариством 
та Контрагентом договору купівлі-продажу об'єкта нерухомості, що є непрофільним активом і знаходиться в власності Товариства. Вартість Об'єкту з 
урахуванням вартості рухомого майна і малоцінного інвентарю - 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень з ПДВ.
Згідно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи 
вчинення операцій, визначених розділом 13 Статуту. Згідно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, 
правочини чи операції, договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це 
стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають 
у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки 
тощо)».
Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного 
рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 0, кiлькiсть голосiв, що «утрималися»– 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством.
Генеральний директор Цимбал о.Ю.  12.12.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ІНСтРУ-
МеНталЬНий Завод» (ідентифікаційний код 14314794). Місце-
знаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – 
(044) 239-90-77. Електронна поштова адреса – instrumentalniy@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://instrum-zavod.kiev.ua. Вид особ-
ливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 13.12.18р., в зв’язку з прийнят-

тям статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі посадових 
осіб:

2.1. Переобрані терміном на 3 роки члени наглядової ради, які перебу-
вали на посаді 1 рік: Карпенко Антон Миколайович - представник акціонера 
ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакета акцій – 
51,00%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом остан-
ніх 5 років – ДАХК «Артем» - заступник директора департаменту, президент 
Компанії-голова правління; Смаль Станіслав Миколайович - представник 

акціонера ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакета 
акцій – 51,00%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протя-
гом останніх 5 років – ДАХК «Артем», почесний президент; Грищенко Ма-
рина Анатоліївна, акціонер, розмір пакета акцій – 0,00006%, інші посади, 
які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради - незалежні ди-
ректори, які не володіють пакетом акцій: Полозюк Олег Миколайович, інші 
посади, які обіймав протягом останніх 5 років – головний спеціаліст НАІУ; 
Платонов Георгій Миколайович, протягом останніх 5 років не працював.

2.3. Достроково припинено повноваження членів ревізійної комісії, які 
перебували на посаді 2 роки, пакетами акцій не володіють: Кравцова Інна 
Валеріївна; Усатюк Світлана Вікторівна; Ягельська Людмила Анатоліївна. 
Замість звільнених осіб нікого не обрано. 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних. 

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління Бурсук Ю.я. 13.12.18р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00383780
3. Місцезнаходження: 21001, місто Вінниця, провулок Островського, 

будинок 21.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 27-40-19
5. Електронна поштова адреса: par@00383780.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.00383780.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення. Відповідно до рішення Наглядової ради від 

14.12.2018 року, у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді, 
припинені повноваження директора Дідичука Олександра Семеновича, 
паспорт серія АА № 681407, виданий 29 січня 1998 року Замостянським РВ 

УМВС України у Вiнницькiй областi, на посаді був 3 роки, розмiр пакета 
акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках )– 0,00%. 

Відповідно до рішення Наглядової ради від 14.12.2018 року призначений 
терміном на три роки директор Товариства Дідичук Олександр Семенович, 
паспорт серія АА № 681407, виданий 29 січня 1998 року Замостянським РВ 
УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останніх 5 років займав посади: 
04.09.2002 – 18.02.2014 року - директор ПрАТ «Вінницький дослідний за-
вод», 18.02.2014 – 14.12.2015 року – тимчасово непрацюючий, з 14.12.2015 
року – головний інженер ПрАТ «Вінницький дослдіний завод», з 15.01.2016 
року – директор ПрАТ «Вінницький дослідний завод», розмiр пакета акцiй в 
статутному капiталi товариства (у вiдсотках )– 0,00%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: директор Дідичук О.С. Дата: 14.12.2018 року.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «вІННиЦЬКий доСлІдНий Завод»
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Приватне акціонерне товариство «ЕНЗИМ», код ЄДРПОУ 32278747, 
місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 27 А, кімната 104 
(далі по тексту – Товариство) повідомляє, що Наглядова рада, керуючись 
інтересами Товариства, частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» та пунктом 10.8.5 Статуту, прийняла рішення (протокол 
№ 20 від 05.12.2018р.) про проведення позачергових загальних зборів 
акціо нерів, встановивши, що повідомлення про їх скликання здійснювати-
меться не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встанов-
леному статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 03 січня 2019 року о 
13 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, Готель 
«Україна», 3-й поверх, кімната переговорів. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде від-
буватись у день проведення зборів за місцем їх проведення. Час початку 
реєстрації о 12 год. 20 хв., закінчення реєстрації – о 12 год. 50 хв..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах - станом на 24 годину 27 грудня 2018року.

Порядок денний позачергових загальних зборів, затверджений 
Наглядовою радою:

1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціоне-

рів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Розгляд питання про внесення змін до договорів забезпечення, укла-

дених між ПрАТ «Ензим» (надалі – Товариство) та АТ «СБЕРБАНК» в якос-
ті забезпечення виконання зобов’язань ДП «ЕНЗИМ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 32813696) за кредитними договорами, у зв’язку зі змі-
нами умов кредитування ДП «ЕНЗИМ» в АТ «СБЕРБАНК». 

5. Про надання повноважень Голові Ради директорів Товариства на 
укладання та підписання договорів про внесення змін до договорів забез-
печення, укладених між Товариством та АТ «СБЕРБАНК» та інших доку-
ментів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.

6. Погодження проектів договорів про внесення змін до договорів забезпе-
чення, укладених між Товариством та АТ «СБЕРБАНК» (додатки №№ 1-5).

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного:

По питанню № 1: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Жгун Зі-
наїда Романівна – голова лічильної комісії, Іванська Аліна Олександрівна – 
член комісії.

По питанню № 2:Обрати секретарем зборів Петросюк Ніну Іванівну.
По питанню № 3: 1.Затвердити такий регламент проведення зборів: 
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин,
- час для виступів учасників зборів в обговореннях з питань порядку 

денного – до 5 хвилин, 
- час для відповіді на запитання, довідки – до 3 хвилин,
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються Голо-

ві та секретарю зборів у письмовій формі із зазначенням прізвища та імені 
(найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст яких затверджені відповідно до чинного законодавства 
Наглядовою радою Товариства, та які видані учасникам Загальних зборів 
акціонерів Товариства для голосування.

2.Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голо-
сування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних 
зборів акціонерів. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії. 
У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідний запис з 
обов’язковим зазначенням підстав визнання його недійсним. Запис про не-
дійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.

По питанню № 4: Внести зміни у всі договори забезпечення (іпотечні 
договори, договори застави та поруки), укладені Товариством з  
АТ «СБЕРБАНК» в якості забезпечення виконання зобов’язань ДП «Ен-
зим» (ідентифікаційний код юридичної особи 32813696) перед АТ «СБЕР-
БАНК» у зв’язку із змінами умов кредитування ДП «ЕНЗИМ» в АТ «СБЕР-
БАНК», а саме:

1) за Договором про відкриття кредитної лінії №02-М/13/94/НКЛ-
КБ від 11 грудня 2013 року (надалі – Кредитна лінія 1 або Кредитний 
договір 1): 

- продовження терміну відкладальної умови (до 30.09.2019), передба-
ченої Кредитним договором 1, щодо оформлення права користування/
власності на земельну ділянку за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, 
вул. Хлібозаводська, 10; 

- зобов’язання щодо сплати комісії за управління кредитною заборгова-
ністю в частині внесення змін до Кредитного договору 1 в розмірі 4000 (Чо-
тири тисячі) гривень 00 коп.; 

2) за Договором про відкриття кредитної лінії №03-М/13/94/НКЛ-
КБ від 11 грудня 2013 року (надалі – Кредитна лінія 2 або Кредитний 
договір 2): 

- встановлення Ліміту Кредитної лінії 2 в розмірі 434 201 (чотириста 
тридцять чотири тисячі двісті один) долар США 70 центів;

- встановлення наступного графіку зниження Ліміту Кредитної лінії 2:
а) з «10» липня 2019 р. ліміт Кредитної лінії 2 зменшується щомісячно, кож-

ного 10 числа календарного місяця на 30 000 (Тридцять тисяч) доларів США;
б) з «10» січня 2020 р. ліміт Кредитної лінії 2 зменшується щомісячно, 

кожного 10 числа календарного місяця на 15 000 (П’ятнадцять тисяч) до-
ларів США;

в) «10» травня 2021 р. ліміт Кредитної лінії 2 зменшується на  
14 201(Чотирнадцять тисяч двісті один) долар США 70 центів;

- продовження терміну відкладальної умови (до 30.09.2019), передба-
ченої Кредитним договором 2, щодо оформлення права користування/
власності на земельну ділянку за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, 
вул. Хлібозаводська, 10;

- зобов’язання щодо сплати комісії за управління кредитною заборгова-
ністю в частині внесення змін до Кредитного договору 2 в розмірі  
4 000(Чотири тисячі) гривень 00 коп. 

3) за Договором про відкриття кредитної лінії №04-М/13/94/ВКЛ-
КБ від 11 грудня 2013 року (надалі – Кредитна лінія 3 або Кредитний 
договір 3): 

- продовження терміну відкладальної умови (до 30.09.2019), передба-
ченої Кредитним договором 3, щодо оформлення права користування/
власності на земельну ділянку за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, 
вул. Хлібозаводська, 10;

- зобов’язання щодо сплати комісії за управління кредитною заборгова-
ністю в частині внесення змін до Кредитного договору 3 про відкриття кре-
дитної лінії в розмірі 4 000(Чотири тисячі) гривень 00 коп.. 

По питанню № 5: Уповноважити Голову ради директорів Товариства 
(або іншу особу, що буде виконувати його обов’язки, або іншу уповноважену 
ним на підставі відповідної довіреності особу, зокрема, але не виключно – 
Дрозд Інну Григорівну, паспорт АА 628700, виданий Шаргородським РВ 
УМВС України у Вінницькій області 15 січня 1998 року), на укладання та під-
писання договорів про внесення змін в усі договори забезпечення (іпотечні 
договори, договори застави та поруки), укладені між Товариством та  
АТ «СБЕРБАНК» з метою забезпечення виконання зобов’язань ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЕНЗИМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32813696) 
перед АТ «СБЕРБАНК» за Кредитним договором 1, за Кредитним догово-
ром 2 та за Кредитним договором 3, а також на підписання та надання до 
Банку інших документів, пов’язаних з підписанням та укладенням вищезаз-
начених договорів з правом визначати всі умови (в т. ч. істотні) таких до-
говорів про внесення змін з урахуванням умов цього Протоколу.

По питанню № 6: Погодити проекти договорів про внесення змін в усі 
договори забезпечення (іпотечні договори, договори застави та поруки), 
укладені між Товариством та АТ «СБЕРБАНК» та викладені в додатках 
№№ 1-5 до цього Протоколу, які (договори про внесення змін) укладені з 
метою забезпечення виконання зобов’язань ДП «ЕНЗИМ» перед АТ «СБЕР-
БАНК» за Кредитним договором 1, за Кредитним договором 2, за Кредит-
ним договором 3 (проекти договорів про внесення змін до Кредитного до-
говору 1, 2, 3 викладено в Додатках № 6-8 до цього Протоколу).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
www.prat.enzim.biz. 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів, акціоне-
ри можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства 
за адресою: 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 27 А, кімната 104 у робочі 
дні з 9.00 до 12.00. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на 
підставі його попереднього письмового запиту, отриманого товариством не 
пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення, а також учаснику зборів 
в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна 
особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами Іванська А.О., 
телефон для довідок: 068-340-15-82.

Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів необхідно додатко-
во мати оформлені згідно вимог чинного законодавства України довіреності 
на право участі в позачергових загальних зборах акціонерів, а для директора 
акціонера юридичної особи –витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань та відповідні документи, підтверджу-
ючі право діяти від імені акціонера-юридичної особи без довіреності. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність 
якому видана пізніше. Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний 
своєчасно зареєструватись для участі в зборах та голосувати відповідно 

ПовІдоМлеННя
про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «еНЗиМ» 
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до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання 
щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть 
користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних 
зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть 
використовуватися:

«Стаття 36. документи, які надаються акціонерам, та документи, з 
якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загаль-
них зборів 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно нада-
ти акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товари-
ства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про прове-
дення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для озна-
йомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство пови-
нно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про 
викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 
цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості ак-
цій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад  
100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам до-
кументів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загаль-
них зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в 
інший спосіб, передбачений статутом. 

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до докумен-
тів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, 
крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному 
чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не піз-
ніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів 
до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати прове-
дення загальних зборів. 

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загаль-
них зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту.»

Відповідно до отриманого від Публічного акціонерного товариства «На-
ціональний депозитарій України» переліку акціонерів, яким надсилатиметь-
ся письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерного товариства, станом на 06 грудня 2018 року загальна кількість 
акцій Товариства становить 22390000 штук, а загальна кількість голосуючих 
акцій – 22264578 штук.

 Наглядова рада Прат «еНЗиМ»

ПовІдоМлеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «СтРаХо-
ва КоМПаНIя «лайФ 
КаПIтал»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

35059990

3. Місцезнаходження 01042, м. Київ, пров. Новопечер-
ський 19/3, корп.1,кiмн.20, прим.1

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 569 92 88
5. Електронна поштова адреса mail@life-capital.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://life-capital.net.ua/issuer/zvit/

7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
1. За результатами проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 

ПрАТ «СК «ЛАЙФ КАПIТАЛ» прийнято рiшення про звiльнення, та обрання 
нового ГОЛОВИ ПРАВЛIННЯ ПрАТ «СК «ЛАЙФ КАПIТАЛ» :

1.1. БIЛОГОРСЬКУ МАРIЮ ЮРIЇВНУ звiльнено з посади ГОЛОВИ 
ПРАВЛIННЯ ПрАТ «СК «ЛАЙФ КАПIТАЛ» з 12.12.2018р. на пiдставi особистої 
заяви, згiдно наказу 03-п вiд 12.12.2018 (непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi емiтента не має, згоди на 
розголошення паспортних даних не надано). Бiлогорська М.Ю. займала посаду 
ГОЛОВИ ПРАВЛIННЯ ПрАТ «СК «ЛАЙФ КАПIТАЛ» з 24.04.2018р.

1.2. На посаду ГОЛОВИ ПРАВЛIННЯ ПрАТ «СК «ЛАЙФ КАПIТАЛ» з 
13.12.2018р., за її згодою, призначено СКОРОХОДОВУ ЮЛIЮ IГОРIВНУ, 
згiдно наказу 04-к вiд 12.12.2018, яка до 08.09.2017 року займала посаду 
ГОЛОВИ ПРАВЛIННЯ у ПрАТ «СК «УКРIНСТРАХ» (непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi 
емiтента не має, згоди на розголошення паспортних даних не надано). 
Особу призначено на невизначений термiн.

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

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

2. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ _________ 
(підпис)

Ю.І. Скороходова 
(ініціали та прізвище керівника)

13.12.2018 
(дата)

тов «РейтиНГове аГеНтСтво «СтаНдаРт-РейтиНГ» (УКРаїНа) 
присвоєні або поновлені рейтингові оцінки за період 01.11.2018–30.11.2018 року (www.standard-rating.com)

№
п/п Назва компанії / банку Код 

єдРПоУ
вид 

рейтингу
Рейтингова 

дія
Рівень 

рейтингу Прогноз дата рейтинго-
вої дії

1 ПрАТ СК УАСК 22800936 РФСС Присвоєння uaAА Стабільний 02.11.2018
2 ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» 21580639 РП Поновлення uaAА, uaK2 Стабільний 07.11.2018
3 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 14305909 РП Поновлення uaAAА, uaK1 Стабільний 12.11.2018
4 АК «Харківобленерго» 00131954 РП Поновлення uaBB Стабільний 12.11.2018
5 ПрАТ «Європейський страховий альянс» 19411125 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 15.11.2018
6 ПрАТ СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» 31113488 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 16.11.2018
7 ПАТ «МОТОР-БАНК» 35345213 РП Поновлення uaA+ Стабільний 16.11.2018
8 ПАТ «РВС БАНК» 39849797 РП Поновлення uaAА Стабільний 20.11.2018
9 ПАТ СК «Універсальна» 20113829 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 21.11.2018
10 ПрАТ «ПРОСТО-страхування» 24745673 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 21.11.2018
11 ПрАТ СК «Бусін» 19492371 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 21.11.2018
12 ПАТ «Миколаївобленерго» 23399393 РП Поновлення uaBBB- Стабільний 21.11.2018
13 ПрАТ «Перша» 31681672 РФСС Поновлення uaAА Стабільний 26.11.2018
14 ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс» 25401697 РФСС Поновлення uaA Стабільний 26.11.2018
15 СТОВ «КАЛИНА» 03772312 РБІ Поновлення uaB+ Стабільний 26.11.2018
16 ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС 

ГРУП»
30434963 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 27.11.2018

17 ПрАТ СК «Альфа Страхування» 30968986 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 27.11.2018
18 ТзДВ СК «СПЕЙР» 39213513 РФСС Поновлення uaA+ Стабільний 28.11.2018
19 ПрАТ СК «Скіфія» 20945990 РФСС Поновлення uaA Стабільний 28.11.2018
20 АТ СК «Провідна» 23510137 РФСС Поновлення uaAA+ Стабільний 29.11.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Завод ЗБК-13"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

24343526

3. Місцезнаходження емітента 61124 м. Харкiв вул. Матросова, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

zbk13@ft.net.ua

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

http://zbk.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товари-
ства «Завод ЗБК-13» якi вiдбулися 11.12.2018 року (Протокол б/н вiд 
11.12.2018 року) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину.

Предмет правочину: укладення договору (договорiв) на отримання по-
зики вiд фiзичних та юридичних осiб на загальну суму, що не перевищує 
12000000 (Дванадцять) мiльйонiв гривень 00 копiйок для поповнення 
обiгових коштiв ПАТ «Завод ЗБК-13».

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: 12000,0 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 3265,0 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 367,5345 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 57307770 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 57307770 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рiшення «за» - 57307770 шт., «проти» - 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: немає.

Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товари-
ства «Завод ЗБК-13» якi вiдбулися 11.12.2018 року (Протокол б/н вiд 
11.12.2018 року) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину.

Предмет правочину: укладення з ПАТ «БАНК ВОСТОК» кредитного до-
говору з максимальним лiмiтом у сумi не бiльше нiж 3000000 (три мiльйони) 
гривень 00 копiйок, на строк кредитування не бiльше нiж 12 (Дванадцять) 
мiсяцiв, зi сплатою процентiв за користування кредиту у розмiрi не бiльше 
нiж 23,0 (Двадцять три) вiдсотки рiчних.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: 3000,0 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 3265,0 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 91,88361 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 57307770 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 57307770 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рiшення «за» - 57307770 шт., «проти» - 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: немає.

Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товари-
ства «Завод ЗБК-13» якi вiдбулися 11.12.2018 року (Протокол б/н вiд 
11.12.2018 року) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину.

Предмет правочину: укладення з АТ КБ «ПриватБанк» кредитного до-
говору на загальну суму, що не перевищує 12000000 (Дванадцять) 
мiльйонiв гривень 00 копiйок пiд заставу строком до 60 (Шiстдесяти) 
мiсяцiв.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: 12000,0 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 3265,0 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 367,5345 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 57307770 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 57307770 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рiшення «за» - 57307770 шт., «проти» - 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: немає.
Генеральний директор Коваль олег Миколайович

 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
12.12.2018

 (дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“Завод ЗБК-13”

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРиватНе IваНо-

ФРаНКIвСЬКе оБлаСНе 
аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво По 
тУРиЗМУ та еКСКУРСIяХ 
"IваНо-
ФРаНКIвСЬКтУРиСт"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02659186

3. Місцезнаходження емітента 76025 мiсто Iвано-Франкiвськ 
вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 
140А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ivano-frankivcktyrust@ft.net.ua

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

www.ivano-frankivskturist.nr-avers.
com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення знач-
них правочинiв

Позачерговими загальними зборами ПрАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК ТУРИСТ» 
якi вiдбулися 12.12.2018 року (Протокол №30 вiд 12.12.2018 року) було при-
йнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: вiдчуження нежитлових примiщень № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 загальною площею 409,6 кв. м., якi розташованi за адресою: м. Iвано-
Франкiвськ, вул. Гетьмана Мазепи, 126а та належать ПрАТ «IВАНО-
ФРАНКIВСЬКТУРИСТ» на правi приватної власностi вiдповiдно до Витягу з 
державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацiю пра-
ва власностi вiд 13 жовтня 2011 року, реєстрацiйний номер об'єкта нерухо-
мого майна 31651054, шляхом прямого продажу.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: 2701,1 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
- 11346,0 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 23,80663 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 904800 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 904800 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення 
«за» - 904800 шт., «проти» - 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: немає.
Голова правлiння ____________ Парипа Iван Васильович

 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
12.12.2018

 (дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №241, 17 грудня 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)
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 використовується 

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 
опера цій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього 
Положення 

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення

12.12.2018 року позачерговими загальними зборами акціонерів (далі – 
Збори) Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-

металургійна компанія» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме:

- припинено повноваження Генерального директора Собчука Вален-
тина Володимировича з 18.12.2018 р. за рішенням Зборів у зв’язку із на-
ближенням закінчення терміну повноважень на посаді. Часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє. Строк перебування на даній посаді один рік. 
Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Генерального директора Собчука Валентина Воло-
димировича з 19.12.2018 р. за рішенням Зборів. Часткою у статутному ка-
піталі Товариства не володіє. Посадова особа на розкриття паспортних 
даних згоди не давала. Особу призначено строком на один рік. До призна-
чення протягом останніх п’яти років займав наступні посади: Генеральний 
директор АТ «УГМК», начальник департаменту інформаційних технологій 
АТ «УГМК». Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

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

Генеральний директор   Собчук в.в.
 підпис, м. п.  12.12.2018 р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаїНСЬКа ГІРНиЧо-МеталУРГІйНа КоМПаНІя»

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

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ЛЬВIВТУРИСТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02594021

3. Місцезнаходження емітента 79057 Львiвська обл., мiсто Львiв 
вул. Коновальця, будинок 103

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

lvivtyrist@ft.net.ua

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

www.lvivturist.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

Позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛЬВIВТУРИСТ» якi вiдбулися 11.12.2018 року (Протокол 
№ 31 вiд 11.12.2018р.) було прийнято рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину.

Предмет правочину: вiдчуження окремих об'єктiв нерухомого майна 

Лiкувально-оздоровчого комплексу «Джерела Карпат», якi розташованi за 
адресою: Львiвська область, Туркiвський район, с. Розлуч, вул. Iвана Фран-
ка, 1-Д, що належить ПрАТ «ЛЬВIВТУРИСТ» на правi приватної власностi 
вiдповiдно до Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацiю права власностi вiд 15 травня 2018 року, реєстрацiйний но-
мер об'єкта нерухомого майна 1456012546255, шляхом прямого продажу.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства: 1343,0 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 11998,0 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 11,19353 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 195151 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 195151 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення 
«за» - 195151 шт., «проти» - 0 шт.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства: немає.
Голова правлiння Горбач Надiя Йосифiвна

 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
12.12.2018

 (дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “лЬвIвтУРиСт”

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

емітента
І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ХаРКІвСЬКе доСлІдНо-
КоНСтРУКтоРСЬКе БЮРо автоМатиКи «ХІМ-
автоМатиКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 00203016
3. Місцезнаходження: Україна, 61071, м. Харків, вул. Кібальчича,буд.18
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)751-93-61
5. Електронна поштова адреса: lawyer@ross.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hokba.com.ua/news.html
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI 

або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня:

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління)  
ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМА-
ТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА», які відбулися «12» грудня 2018 року (Прото-
кол №2 від «12» грудня 2018 року ), у зв’язку з прийняттям рішення про 

перетворення Товариства та необхідністю призначення комісії з припи-
нення, призначено (до завершення процедури перетворення) Комісію з 
припинення у складі: 

– призначений «12» грудня 2018 року Голова комісії з припинення Крав-
ченко Олександр Іванович; фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних; не володіє пакетом акцій в статутному капіталі емітента; 
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Директор 
Товариства; посадову особу призначено на невизначений термін – до за-
вершення процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

– призначений «12» грудня 2018 року Член комісії з припинення Би-
канова Вікторія Леонідівна; фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних; володіє пакетом акцій в розмірі 7,842042% статутно-
го капіталу емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п’яти років: заступник директора Товариства з додатковою відпові-
дальністю «РОСС», інженер ПАТ «ХДКБА «ХІМАВТОМАТИКА»; посадову 
особу призначено на невизначений термін – до завершення процедури 
перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

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

2. Голова комісії з припинення _______ 
(підпис)

О. І. Кравченко
(ініціали та прізвище керівника) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»,  

код єдРПоУ 42206328
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126,  

телефон: (057) 737-23-88, 
факс: (057) 737-45-84. Електронна поштова адреса: zbutenergo@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://zbutenergo.kharkov.ua/ 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридич-
ної особи

Іден-
тифі-
кацій-
ний 
код 

юри-
дичної 
особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
11.12.2018 припинено 

повнова-
ження

В.о. генерального 
директора (член 
дирекцiї) ПрАТ 

"Харкiвенергозбут" 

Кудзiєв 
Михайло 

Вiкторович 

- 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 
11.12.2018 № 2/2018, отриманого товариством 13.12.2018 вх. № 74, 
прийняте рiшення: припинити з 11.12.2018 повноваження члена Дирекцiї 
Товариства - в. о. Генерального директора - Кудзiєва Михайла 
Вiкторовича та розiрвати укладений з ним контракт вiд 19 листопада 
2018 р. Рiшення прийняте на пiдставi звернення ПрАТ "Харкiвенергозбут" 
вiд 28.11.2018 №137 вiдповiдно до рiшення дирекцiї ПрАТ 
"Харкiвенергозбут" вiд 28.11.2018 (протокол №2) в зв’язку з неналежним 
керiвництвом Кудзiєвим М.В. ПрАТ "Харкiвенергозбут" та порушенням 
норм статуту товариства. 
Кудзiєв Михайло Вiкторович - в.о. генерального директора 
ПрАТ «Харкiвенергозбут», член дирекцiї товариства - часткою у 
статутному капiталi товариства не володiє. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надав. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 
Кудзiєв М.В. до складу дирекцiї був обраний рiшенням Наглядової ради 
вiд 13.11.2018 (протокол № 1/2018). В.о. генерального директора 
ПрАТ "Харкiвенергозбут" був обраний 30.05.2018 загальними зборами 
акцiонерiв товариства. 
Змiни у складi дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiдбулися вiдповiдно до 
рiшення Наглядової ради ПрАТ (протокол №2/2018) вiд 11.12.2018 на 
пiдставi звернення ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 28.11.2018 №137 
вiдповiдно до рiшення дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 28.11.2018 
(протокол №2) в зв'язку з неналежним керiвництвом Кудзiєвим М.В. 
ПрАТ "Харкiвенергозбут" та порушенням норм статуту товариства.
Замiсть в.о. генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут" Кудзiєва 
Михайла Вiкторовича обрано в.о. генерального директора 
ПрАТ "Харкiвенергозбут" Дяченко Юрiя Борисовича.
11.12.2018 обрано В.о. генерального 

директора (член 
Дирекцiї) ПрАТ 

"Харкiвенергозбут"

Дяченко 
Юрiй 

Борисович 

- 0

дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повнова-

ження)

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридич-
ної особи

Іден-
тифі-
кацій-
ний 
код 

юри-
дичної 
особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протокольного рiшення Наглядової ради 
ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 11.12.2018 № 2/2018, отриманого товари-
ством 13.12.2018 вх. № 74, прийняте рiшення: обрати з 12.12.2018 
в.о. Генерального директора Товариства Дяченка Юрiя Борисовича 
(члена Дирекцiї Товариства). Рiшення прийняте на пiдставi звернення 
ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 28.11.2018 №137 вiдповiдно до рiшення 
дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 28.11.2018 (протокол №2) в зв’язку 
з неналежним керiвництвом Кудзiєвим М.В. ПрАТ "Харкiвенергозбут" та 
порушенням норм статуту товариства. 
Дяченко Юрiй Борисович - часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. В.о. генерального директора товариства обраний до обрання 
Генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут" або до припинення 
його повноважень як члена дирекцiї.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної (незнятої) 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посади:
- 13.07.2011 - 08.01.2013 - Iнженер II категорiї, Пiвденне РВЕ 
АК "Харкiвобленерго"; 
- 09.01.2013 - 09.04.2013 - Заступник головного енергетика, провiдний 
iнженер-технолог - керiвник групи, Державне пiдприємство "Завод iм. 
Малишева"; 
- 19.04.2013 - 06.04.2014 - Головний спецiалiст, Виробничо-технiчний 
вiддiл АК «Харкiвобленерго»; 
- 07.04.2014 - 03.08.15 - Заступник начальника РВЕ, Красноградське РВЕ 
АК "Харкiвобленерго";
- 04.08.2015 - 31.08.2018 - Заступник начальника РВЕ, Пiвденне РВЕ 
АК "Харкiвобленерго"; 
з 01.09.2018 - Старший iнспектор з контролю та облiку електроенергiї, 
Пiвденне районне вiддiлення АТ «Харкiвобленерго»
з 19.11.2018 - Заступник генерального директора з загальних питань 
(член дирекцiї) ПрАТ "Харкiвенергозбут".
Змiни у складi дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiдбулися вiдповiдно до 
рiшення Наглядової ради ПрАТ (протокол №2/2018) вiд 11.12.2018 на 
пiдставi звернення ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 28.11.2018 №137 
вiдповiдно до рiшення дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 28.11.2018 
(протокол №2) в зв'язку з неналежним керiвництвом Кудзiєвим М.В. 
ПрАТ "Харкiвенергозбут" та порушенням норм статуту товариства.
Дяченко Юрiя Борисовича обрано в.о. генерального директора 
ПрАТ "Харкiвенергозбут" замiсть припинившого повноваження 
в.о. генерального директора товариства Кудзiєва Михайла Вiкторовича.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
в.о. генерального директора  Ю.Б. дяченко

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ХаРКІвеНеРГоЗБУт»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОСМЕД"

2. Код за ЄДРПОУ 31841350
3. Місцезнаходження 04078 м. Київ вул. Сирецька, 49 Г
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 537 35 24 044 537 35 24

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

http://cosmed.ua/

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

II. текст повідомлення
12 грудня 2018 року Наглядовою Радою Товариства було прийнято рі-

шення, оформлене протоколом № 264 від 12 грудня 2018 року, про надан-
ня згоди на вчинення значного правочину, а саме на відкриття Генерально-
го кредитного договору про надання кредитних послуг терміном на три роки 
та видачі Індевідуальної кредитної угоди в рамках даного Генерального до-
говору з Публічним акціонерним товариством «УКРСИББАНК» на суму 1 
500 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2017 року - 36 
344 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом 
договору, до вартості активів Товариства становить 4,1272%.

На засіданні були присутні 100% членів Наглядової Ради Товариства, 
які у сукупності володіють 3 (троьма) голосами, що становлять 100% від 
загальної голосів членів Наглядової Ради.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво “КоСМед”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «ХаРКІвСЬКе доСлІдНо-
КоНСтРУКтоРСЬКе БЮРо автоМатиКи «ХІМ-
автоМатиКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 00203016
3. Місцезнаходження: Україна, 61071, м. Харків, вул. Кібальчича,буд.18
4. Міжміський код, телефон та факс: (057)751-93-61
5. Електронна поштова адреса: lawyer@ross.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hokba.com.ua/news.html
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або 

інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:

відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, 
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду

ІІ. текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПАТ «ХАРКІВ-

СЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМА-
ТИКА», які відбулися «12» грудня 2018 року (Протокол №2 від «12» грудня 2018 
року), було прийнято рішення щодо припинення ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» шляхом пере-
творення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВСЬКЕ 
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА».

Результати голосування: «За» – 8759 голосів (100 % голосів від загальної 
кількості голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у голосуванні та є 
власниками голосуючих акцій), «Проти» – 0 голосів, «Утримався» – 0 голосів.

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: 
економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування органiзацiйно-
правової форми – акцiонерне товариство.

При перетворенні ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» всі його майнові і немайнові 
права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять 
до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ 
«ХІМ АВТОМАТИКА» відповідно до передавального акту, що буде складе-
ний після спливу строку заявлення вимог кредиторами Товариства. Статут-
ний Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» дорівню-
ватиме розміру статутного капіталу ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА», розмір 
якого становить 589145 грн. (п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч сто сорок 
п'ять) (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капі-
талу може зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не під-
лягають обміну). 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» здійснює 
обмін акцій ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» на частки у статутному капіталі Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА», що ство-
рюється внаслідок перетворення. Акції ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ 
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИ-
КА» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ 
«ХІМ АВТОМАТИКА», що створюється шляхом перетворення ПАТ «ХАР-
КІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВ-
ТОМАТИКА», та розподіляються серед його учасників. Кожен з акціонерів 
ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ 
«ХІМАВТОМАТИКА» має право отримати частку у статутному капіталі То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» відбува-
ється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціонерами у статутному капіталі ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА», що пере-
творюється. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки 
товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з ко-
ефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 47,00 грн. дорівнює 
вартості частки в 47,00 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учас-
ник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАР-
КІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВ-
ТОМАТИКА» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими 
володів акціонер в статутному капіталі ПАТ «ХАРКІВСЬКЕ ДОСЛІДНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИКИ «ХІМАВТОМАТИКА» на дату 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних збо-
рах, на яких буде затверджено передавальний акт. Не підлягають конвер-
тації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного 
товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій.

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

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

2. Голова комісії з припинення _______
(підпис)

О. І. Кравченко
(ініціали та прізвище керівника) 

Прогосували:
«За» - 3 (три) голоси, що становлять 100% голосів, які брали участь у 

засіданні та мають право голосу.
«Проти» - 0 голосів ,що становить 0% голосів, які брали участь у засідан-

ні та мають право голосу.
Відповідно до Статуту Товариства значним вважається ,зокрема , право-

чин щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми 
такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в за-
ставу для забезпечення повернення кредиту (позики)

12 грудня 2018 року Наглядовою Радою Товариства було прийнято рі-
шення, оформлене протоколом № 264 від 12 грудня 2018 року, про надання 
згоди на вчинення значного правочину, а саме надання в якості застави по 
Генеральному кредитному договору з Публічним акціонерним товариством 
«УКРСИББАНК» садового будинку, ринкова вартість якого становить 2 345 
056,00 грн. та товарів в обороті, загальна ринкова вартість яких становить 
800 000 грн. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2017 року - 36 344 
000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом до-
говору, до вартості активів Товариства становить 8,6535%.

На засіданні були присутні 100% членів Наглядової Ради Товариства, які 

у сукупності володіють 3 (троьма) голосами, що становлять 100% від за-
гальної голосів членів Наглядової Ради.

Прогосували:
«За» - 3 (три) голоси, що становлять 100% голосів, які брали участь у 

засіданні та мають право голосу.
«Проти» - 0 голосів ,що становить 0% голосів, які брали участь у засідан-

ні та мають право голосу.
Відповідно до Статуту Товариства значним вважається ,зокрема , право-

чин щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми 
такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в за-
ставу для забезпечення повернення кредиту (позики)

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 Лавров Вячеслав Веніамінович
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.12.13
(дата)

НОВИНИ

Сумму 1-го транша в рамках программы SBA 
определит совет директоров МвФ  
18 декабря – представитель Фонда

Сумма первого кредитного транша в рамках програм-
мы поддержки экономической политики (stand-by 
arrangement, SBA) будет определена советом директо-
ров Международного валютного фонда (МВФ) во время 

рассмотрения украинского вопроса 18 декабря, сообщил 
официальный представитель Фонда Джерри Райс.

«Что касается первого транша и точной суммы: это 
определит совет директоров на следующей неделе. Ана-
логично, общее количество и срок предоставления тран-
шей (в рамках SBA – ИФ) будет определено советом ди-
ректоров», - сказал он на традиционном брифинге в 
Вашингтоне в четверг.
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При этом Д.Райс отметил, что власти Украины в 
очередной раз подтвердили готовность следовать 
политике макроэкономической стабилизации, внедрять 
реформы для повышения притока инвестиций и 
усиления роста.

«Поэтому мы ожидаем, что заседание (совета дирек-
торов – ИФ) пройдет в соответствии с графиком», - ска-
зал он.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие 
советом директоров Фонда 18 декабря решения об от-
крытии новой 14-месячной программы поддержки эконо-
мической политики stand-by (SBA), которая заменит про-
грамму расширенного финансирования (EFF), 
утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 
2019 года. Предполагается, что программа stand-by объ-
емом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать 
макростабильность в период проведения президентских 
и парламентских выборов в 2019 году, когда стране пред-
стоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

По оценкам Национального банка Украины, сумма 
первого транша по программе stand-by составит $1,4-1,9 
млрд, средства поступят до 25 декабря. Окончательная 
сумма и срок поступления будет известна после заседа-
ния совета директоров.

Банки Украины увеличили портфель овГЗ 
на 1,74 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) украинских банков 14 декабря увеличился 
на 1,74 млрд грн (на 0,50%) – до 352,95 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального 
банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель 
ОВГЗ увеличился на – 1,892 млрд грн, до 732,137 млрд 
грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка и нерези-
дентов остался без изменений, юрлиц – увеличился не-
значительно, физлиц – увеличился на 0,137 млрд грн..

Киевсовет принял бюджет столицы  
на 2019 г. на 57,4 млрд грн

Киевский городской совет утвердил бюджет столицы на 
2018 год с доходами и расходами в размере 57,4 млрд грн, 
что на 5 млрд грн превышает показатель столичного 
бюджета-2018.

Соответствующее решение поддержали 87 депутатов 
Киевсовета на пленарном заседании в четверг.

По данным пресс-службы Киевсовета, среди основ-
ных приоритетов столицы в следующем году - строи-
тельство Подольского мостового перехода через Днепр, 
строительство метрополитена на массив Виноградарь, 
реконструкция Шулявского путепровода.

В целом капитальные расходы на транспортную от-
расль составят около 4,5 млрд грн.

«Финансирование жилищно-коммунального хозяйства 
составляет 5,5 млрд грн. На сферу культуры предусмо-
трено 1,4 млрд грн, 847 млн – на физическую культуру и 
спорт», - цитируется в сообщении глава постоянной ко-
миссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Стран-
ников.

Кроме того, планируется отреставрировать Киевский 
фуникулер и трамвайную линию по ул. Алма-Атинской.

Около 4,8 млрд грн будет направлено на капитальный 
ремонт домов, тепловых сетей, замену лифтов, асфаль-
тирование придомовых территорий. В пределах этой 
суммы город планирует также строительство «доступно-
го жилья» и жилых домов для участников АТО, а также 
приобретение квартир для очередников.

НБУ сохранил требования  
обязательной продажи 50% валютных 

поступлений юрлиц
Национальный банк Украины (НБУ) решил продлить 

действие требования относительно обязательной про-
дажи поступлений в иностранной валюте в пользу юри-
дических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 
2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно).

Как сообщается на веб-сайте центробанка в четверг, 
соответствующее решение принято для поддержания 
стабильности валютного рынка Украины и утверждено 
постановлением правления «О введении обязательной 
продажи поступлений в иностранной валюте и установ-
лении размера обязательной продажи таких поступле-
ний» №138 от 13 декабря 2018 года.

Таким образом, действие указанного требования 
продлено до вступления в силу закона «О валюте и ва-
лютных операциях», а также ряда нормативно-правовых 
актов центробанка, которые сформируют новую систему 
валютного регулирования.

Как и ранее, обязательной продаже подлежат посту-
пления в иностранной валюте 1-й группы классификато-
ра иностранных валют НБУ, банковских металлов и в 
российских рублях. Продажа будет осуществляться без 
поручения клиента и исключительно на следующий ра-
бочий день после зачисления таких поступлений на рас-
пределительный счет.

Вместе с тем НБУ анонсировал принятие с 7 февраля 
2019 года очередных мер смягчения валютного регули-
рования. В частности, будут дерегулированы инвести-
ции за границу, упрощены трансграничные операции на-
селения с валютой, покупка валюты на межбанковском 
рынке для клиентов банков, прочие операции

дефицит бюджета Сша  
вырос в 1,5 раза в ноябре  

и за 2 месяца фингода
Дефицит госбюджета США в ноябре составил $204,903 

млрд, что на 48% превышает показатель за тот же месяц 
прошлого года $138,547 млрд), сообщило министерство 
финансов страны.

Это максимальный показатель дефицита в истории 
для ноября, отмечает Trading Economics.

Доходы бюджета сократились на 1,2% - до $205,961 
млрд по сравнению со $208,374 млрд годом ранее. В 
том числе поступления от корпоративных налогов упали 
на 23%. Между тем таможенные сборы удвоились, со-
ставив $6 млрд, из-за повышения налоговых пошлин.

При этом расходы повысились на 18,4% и достигли 
$410,864 млрд против $346,922 млрд в ноябре прошлого 
года. Это обусловлено, в том числе, ростом затрат на 
программу медицинского страхования Medicare на 35%, 
на оборону - на 27%, на помощь ветеранам - на 74%.
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В то же время за два месяца 2019 финансового года, 
который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюд-
жета США увеличилось на 51% и составило $305,394 
млрд по сравнению со $201,761 млрд за сопоставимый 
период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фин-
года увеличился на 3,4% - до $458,653 млрд, в то время 
как затраты поднялись на 18,4% и составили $645,477 
млрд.

С учетом календарного фактора (смещения даты ряда 
платежей/поступлений) отрицательное сальдо за два 
месяца составило $270 млрд против $250 млрд годом 
ранее.

Дефицит госбюджета США по итогам 2018 финансо-
вого года, который завершился 30 сентября, увеличился 
на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он 
повысился до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) про-
тив 3,5% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в 
США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максималь-
ный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Ставки по ипотеке в Сша  
упали до минимума за 3 месяца

Ставки ипотечного кредитования в США по итогам 
прошедшей недели уменьшились до минимального зна-
чения за три месяца (с середины сентября) вслед за 
снижение доходности гособлигаций на фоне обеспоко-
енности замедлением темпов экономического роста в 
стране.

Как сообщается в еженедельном обзоре государ-
ственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя 
фиксированная процентная ставка по тридцатилетней 
ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, составля-
ла 4,63% годовых против 4,75% неделей ранее. Год на-
зад она находилась на отметке 3,93% годовых.

Пятнадцатилетние кредиты сейчас предоставляются 
в среднем под 4,07% годовых по сравнению с 4,21% на 
предыдущей неделе.

Ставки не учитывают потенциальные комиссии и дру-
гие выплаты, связанные с ипотекой, отмечается в сооб-
щении.

Средняя ставка по 30-летней ипотеке с начала теку-
щего года составляет 4,54% годовых, в то время как по 
итогам всего 2017 года она равнялась 3,99% годовых.

Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу нахо-
дится около 2,895% годовых по сравнению с 2,885% го-
довых неделю назад. Традиционно стоимость ипотечных 
кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику 
доходности американских гособлигаций.

еЦБ снизил прогнозы роста ввП  
еврозоны в 2018-2019 гг.,  

оценку инфляции на 2019 г.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил про-

гнозы роста экономики еврозоны на текущий и следую-
щий год, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-
конференции по итогам декабрьского заседания.

Теперь руководство центробанка ожидает подъема 
ВВП в 2018 году на 1,9% против ожидавшихся в сентя-
бре 2% и в 2019 году - на 1,7% вместо 1,8%. Прогноз на 

2020 год остался неизменным и предполагает рост эко-
номики на 1,7%. Также была обнародована оценка по-
вышения ВВП в 2021 году - 1,5%.

Прогноз увеличения потребительских цен по итогам 
этого года был повышен до 1,8% с ранее предполагав-
шихся 1,7%, в то время как на следующий год - снижен 
до 1,6% с 1,7%. В 2020 году ожидается инфляция в райо-
не 1,7%, в 2021 году - 1,8%.

По словам М.Драги, изменение прогноза роста эконо-
мики является следствием ухудшения внешнего спроса. 
Он указал на усиление рисков, связанных с неопреде-
ленностью из-за геополитических факторов, угроз про-
текционизма, уязвимости emerging markets и волатиль-
ности финансовых рынков.

Базовая инфляция (без учета волатильных цен про-
дуктов питания и энергоносителей), вероятно, будет за-
медляться в ближайшие месяцы, однако в среднесроч-
ной перспективе глава ЕЦБ рассчитывает на рост за 
счет мер денежно-кредитной политики, подъема эконо-
мики и роста зарплат.

М.Драги в ходе выступления заявил, что для поддер-
жания инфляции на уровне, близком к таргетируемому, 
все еще требуются значительные стимулирующие меры, 
которые поддерживают внутренний спрос в еврозоне. 
При этом он подтвердил готовность центробанка скор-
ректировать все инструменты денежно-кредитной поли-
тики в случае необходимости.

По итогам заседания в четверг ЕЦБ не стал менять 
ключевые процентные ставки: базовая процентная став-
ка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по 
депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, ставка по 
маржинальным кредитам - 0,25%. Решения совпали с 
ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опро-
шенных различными СМИ.

Также руководство ЕЦБ подтвердило намерение со-
хранять ключевые ставки неизменными, по крайней 
мере, до конца лета 2019 года и заявило о завершении 
выкупа облигаций в рамках программы количественного 
смягчения (QE) в конце декабря 2018 года.

институт IFO ухудшил прогноз роста ввП 
Германии в 2018-2019 гг.

Мюнхенский институт экономических исследований 
IFO ухудшил прогноз роста ВВП Германии на ближай-
шие два года, сославшись на проблемы автомобильной 
отрасли, а также влияние со стороны торговых конфлик-
тов и выхода Великобритании из состава Европейского 
Союза (Brexit).

Эксперты теперь ожидают увеличения экономики по 
итогам текущего года на 1,5%, что станет минимальным 
подъемом с 2013 года. В следующем году повышение 
ВВП замедлится до 1,1%, сообщается в отчете IFO.

Ранее предполагался рост на 1,9% в 2018-2019 гг. В 
прошлом году экономический подъем составлял 2,2%.

При этом экономисты института подчеркнули, что риск 
рецессии отсутствует. По их оценке, в 2020 году темпы 
роста ВВП ускорятся до 1,6%, что лишь ненамного ниже 
прежнего прогноза в 1,7%.

Правительство ФРГ во вторник снизило оценку увели-
чения экономики страны в этом году до примерно 1,5-
1,6% по сравнению с ранее ожидавшимися 1,8%.
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Институт экономики в Киле прогнозирует, что в 2019 
году немецкая экономика вырастет на 1,8%, Немецкий 
институт экономических исследований в Берлине DIW 
ожидает подъем на 1,6%. На текущий год оценки всех 
институтов совпадают - 1,5%.

выручка «большой четверки» аудиторов в 
2018 фингоду выросла рекордными 

темпами за десятилетие
Международные аудиторские компании «большой 

четверки» - PwC, Deloitte, E&Y и KPMG - увеличили вы-
ручку в прошлом финансовом году на 10,2%, максималь-
ными темпами как минимум за десятилетие, пишет Dow 
Jones.

Совокупная выручка этих компаний составила 
$148,3 млрд.

Сеть PwC увеличила по итогам минувшего финансо-
вого года выручку на 7%, до рекордных $41,3 млрд. Кон-
курент PwC, Deloitte, завершил последний финансовый 
год с выручкой в $43 млрд, выручка EY достигла $35 
млрд. KPMG отчиталась о росте показателя почти на 
10%, до $29 млрд.

Значительный рост выручки во многом обусловлен ак-
тивным развитием консалтингового бизнеса. В этом сег-
менте выручка «большой четверки» выросла быстрее, 
чем в основном для них аудиторском бизнесе - на 13,1% 
против 7,5%. На консалтинг приходится 43% выручки 
компаний, на аудит - 34%, остальное они зарабатывают 
на юридических услугах и налоговой поддержке.
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